
ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної 

адміністрації 

на квітень 2023 року 
 

Зміст заходу Місце проведення 

1 квітня 

Відкритий чемпіонат Одеської області з грепплінгу серед кадетів, юніорів та 

дорослих 
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

2 квітня 

Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму 

Міжнародний день дитячої книги 

День геолога 

Відкритий чемпіонат Одеської області з панкратіону серед кадетів, юніорів 

та дорослих 
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

3 квітня 

Україна приєдналася до Статуту ВООЗ (1948) 

Інтелектуальні змагання учнів сільських шкіл (8-11 класи) 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

3-7 квітня  

Дискусійний простір «Інтегративне навчання: успішні стратегії» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

4 квітня 

День створення НАТО (1949) 

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в 

діяльності, пов’язаної з розмінуванням 

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

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

5 квітня 

Перша Конституція Пилипа Орлика (1710) 

Міжнародний день моральності 

Виїзне засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху 

Одеської обласної державної адміністрації 
(Відповідальний: Гайдук О.В.) 

Методичний семінар «Моделюємо безпечне освітнє середовище» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Засідання госпітальної ради Одеського госпітального округу   
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

6 квітня 

Міжнародний день спорту  на благо миру та розвитку  
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Відкриття ангіографічного кабінету на базі КП «Балтська багатопрофільна 

лікарня» Балтської міської ради Одеської області  
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

6-7 квітня  

Чемпіонат Одеської області зі спортивної аеробіки 
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

7 квітня 

Всесвітній день здоров’я 

8 квітня 

Міжнародний день ромів 

8-9 квітня 

Чемпіонат Одеської області з годзю-рю карате серед дітей, юнаків, юніорів та 

дорослих 
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

10 квітня 

День визволення м. Одеси від фашистських загарбників 

Тематичні заходи з нагоди відзначення Дня звільнення Одеси від німецько-

фашистських загарбників 
(Відповідальні: Мусієнко Д.В.,  Дудченко Ю.В., Олійник О.В.) 

Робоча нарада з питань обговорення проєкту місцевих правил плавання для 

малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для 

розваг на воді 
(Відповідальний: Гайдук О.В.) 

10-12 квітня  

Засідання Народної академії творчості з врученням обласної премії ім. 

Ростислава Палецького майстрам декоративно-ужиткового мистецтва 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

11 квітня 

Всесвітній день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона 

12 квітня 

Міжнародний день польоту людини в космос 

День працівників ракетно-космічної галузі України 

Відкриття кабінету комп’ютерних томографічних обстежень на базі КНП 

«Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області    
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

15 квітня  

День довкілля 

Всесвітній день мистецтва 

Міжнародний день культури 

Відкриття гінекологічного кабінету безбар’єрної доступності у смт. Сарата 

Білгород-Дністровського району Одеської області 
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

16 квітня  

Світле Христове Воскресіння. Великдень 
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Майстер-клас «Впровадження варіативного модуля «Хокей на траві» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

17 квітня 

Всесвітній день боротьби з гемофілією 

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

селищних та сільських рад з питань ведення банку даних про дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, і сімей потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів в оновленій web-версії 
(Відповідальна: Утюпіна Н.М.) 

18 квітня 

Міжнародний день пам’яток та визначних місць 

День пам’яток історії та культури 

Майстер-клас «Організація та проведення навчально-польових зборів з 

юнаками 11-х класів» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Майстер-клас «Використання онлайн-ресурсів для організації дослідження 

історичних джерел» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

20-25 квітня  

Обласні збори переможців ІІ етапу конкурсу-захисту МАН 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

20-28 квітня 

Відзначення Дня юного дослідника в рамках Всеукраїнського фестивалю 

науки 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

21 квітня 

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

Виїзна вакцинальна кампанія проти Covid-19 та проведення рутинної 

імунізації  населення Подільського району 
(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.) 

Мотиваційна молодіжна зустріч - ІV, у межах реалізації регіонального 

проєкту «Діалог можливостей - 2023»  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

22 квітня 

Всесвітній день Матері-Землі 

23 квітня 

Всесвітній день книги і  авторського права 

24 квітня 

Міжнародний день багатосторонності і дипломатії в ім’я миру 

25 квітня 

Всесвітній день боротьби проти малярії 

Міжнародний день делегата 

26 квітня 

День Чорнобильської трагедії 
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Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф 

Міжнародний день інтелектуальної власності 

Меморіальний захід щодо вшанування пам’яті жертв Чорнобильської 

трагедії, покладання квітів біля пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії 
(Відповідальні: Олійник О.В., Мусієнко Д.В.,  Дудченко Ю.В.) 

Тематичні та культурно-мистецькі заходи: книжкові та фотодокументальні 

виставки, інформаційні години та вечори пам’яті, спрямовані на вшанування 

подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
(Відповідальна: Олійник О.В.) 

Цикл педагогічних майстерень «Викладання іноземних мов: підходи, 

організація та спостереження» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

27 квітня  

Відкриття гінекологічного кабінету безбар’єрної доступності у м. Біляївка 

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

Марафон «Психологічна служба в закладі освіти: виклики та рішення» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

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

Нарада  для директорів інклюзивно-ресурсних центрів з актуальних питань за 

основними напрямками діяльності 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Засідання територіальної атестаційної комісії з присвоєння кваліфікаційних 

категорії тренерам-викладачам (дистанційно) 
(Відповідальна: Кольчак В.А.) 

Засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських та 

міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального 

користування   
(Відповідальний: Гайдук О.В.) 

28 квітня 

Всесвітній день охорони праці  

«Школа молодого методиста» для вихователів-методистів закладів 

дошкільної освіти, які працюють менше двох років 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

29 квітня 

375 років із часу переможних битв українського козацтва під  

Жовтими Водами 

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї 

Міжнародний день танцю 

30 квітня 

Всесвітній день споріднених міст  

День прикордонника України 

Щотижня 
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Селекторні онлайн-наради з директорами комунальних установ, керівниками 

структурних підрозділів соціального захисту районних державних 

адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад Одеської області 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Засідання комісії з питань визначення підприємств, установ і організацій, 

критично важливих для функціонування економіки та забезпечення 

життєдіяльності населення в особливий період 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Моніторинг та аналіз виконання місцевих бюджетів та обласного бюджету 

Одеської області 
(Відповідальна: Зінченко М.А.) 

Протягом місяця 

Селекторні наради обласної державної адміністрації з головами районних 

державних адміністрацій, районних рад та сільськими, селищними, міськими 

головами 
(Відповідальні: Мусієнко Д.В., Новіцька  Н.В.,  Ніколайчук С.В.) 

Засідання атестаційних комісій Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації щодо атестації керівних, педагогічних 

працівників закладів освіти, які претендують на присвоєння чи відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 

педагогічному званню 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

 

Засідання комісій 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; 

визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії російської 

федерації на території Одеської області з метою проведення аналітичної та 

стандартизованої оцінки шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної 

агресії російської федерації; дотримання законодавства про працю та 

проведення постійного аналізу щодо стану погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати; передачі конфіскованого та іншого майна, що 

перейшло у власність держави, на потреби ЗСУ та інших органів, залучених 

до забезпечення обороноздатності держави, а також забезпечення 

енергетичної безпеки держави та продовольчої безпеки населення 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

 

Засідання комісій та робочих груп з питань: проходження альтернативної 

(невійськової) служби; з визначення даних про заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках та статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; видачі посвідчень 

окремим категоріям громадян; 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 комісії з списання товарів, замовником яких за відповідними 

тристоронніми договорами (угодами) є Одеська обласна державна 

(військова) адміністрація 
(Відповідальна: Зінченко М.А.) 

Засідання Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області 
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

 

Засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні з питань 

містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації 
(Відповідальна: Бєлєнко Н.В.) 

Засідання обласної Координаційної ради з питань соціальної підтримки 

населення 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Обласні наради з водокористувачами та  рибогосподарськими 

підприємствами з питань комплексної реформи в секторах гідротехнічної 

меліорації Одещини та рибогосподарської галузі Одещини. 

 Обласні наради з бжолярами з проблемних питань галузі.  
(Відповідальна: Стоянова А.А.) 

Обласний конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства 

«Юний дослідник» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)  
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Скарбнички мого краю – 

Одещини» 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Обласний фестиваль-огляд ватр «Слава Героям» роїв середньої вікової групи 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») до Дня Героїв – дня пам'яті всіх українців, що присвятили своє 

життя боротьбі за свободу та незалежність України 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Спартакіада учнів в Одеській області 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Відкриття представництв «Співдія хаб Одещина» в територіальних громадах 

регіону 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Координація роботи з виконання Плану заходів на 2023 рік з реалізації 

Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на 

період до 2030 року 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 

Участь у роботі Регіональної консультативної ради з питань реалізації 

заходів пілотного проєкту «Створення системи надання послуг раннього 

втручання» для забезпечення розвитку дитини, збереження її життя та 

здоров’я» із залученням до співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів 
(Відповідальний: Лончак О.А.) 
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Комплексні перевірки роботи служб діловодства, експертних комісій та 

архівних підрозділів Головного управління Національної соціальної сервісної 

служби в Одеській області та Березівської районної державної адміністрації 
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

Підготовка документів і матеріалів до тематичних виставок: «До Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» і «До роковин 

Чорнобильської трагедії» 
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

Навчальний семінар з працівниками архівних відділів райдержадміністрацій, 

міських рад та діловодних служб установ і організацій Одеської області 
(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.) 

Моніторинг цінової ситуації на основні продовольчі товари на споживчому 

ринку області 
(Відповідальний: Фролов В.С.) 

Моніторинг інформації щодо руйнування об’єктів внаслідок військової 

агресії Російської Федерації  
(Відповідальний: Лунгул В.В.) 

Введення в експлуатацію об’єктів охорони здоров’я  
(Відповідальний: Лунгул В.В.) 

Заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і 

умінь учасників АТО шляхом професійного навчання, надання 

інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, підвищення 

їх конкурентоспроможності на ринку праці 
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

 

Заходи з надання всебічної допомоги для розміщення внутрішньо 

переміщених осіб  
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.) 

Заходи з бронювання на період мобілізації та воєнного часу 

військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах для підтримання 

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

Здійснення повноважень від імені Одеської обласної державної (військової) 

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

Щоденне оперативне інформування про основні події та розвиток суспільно-

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

 

Контроль за виконанням оперативного плану заходів з протимінної 

діяльності 
(Відповідальний: Готко С.М.) 

Контроль за роботою регіональної системи централізованого оповіщення 

цивільного захисту. Організація  оповіщення керівного складу Одеської 

області та населення при надходженні сигналів: «Повітряна тривога», 

«Відбій повітряної тривоги» 
(Відповідальний: Готко С.М.) 
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Контроль за виконанням Плану дій органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування області з питань загальної мобілізації 
(Відповідальний: Готко С.М.) 
Марина Ткаченко 7189 405  


