ОСНОВНІ ЗАХОДИ
за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної
адміністрації
на травень 2018 року

Зміст заходу

Місце проведення

1 травня
Міжнародний день солідарності трудящих
2 травня
3 травня
Всесвітній день свободи преси
День кондитера
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської обласної державної адміністрації
Колебошиним С.В.

м. Одеса,
адмінбудинок № 1

14.15-17.00

(відповідальний: Степанов Є.О.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
державної адміністрації з атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою
обласних
лікувально-профілактичних закладів

вул. Заболотного, 32,
КУ «Одеська обласна
клінічна лікарня»,
мала актова зала

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Засідання
України

Комісії

по

державних

нагородах

м.Одеса,
адмінбудинок № 1
каб. 509

14.00
(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

4 травня
Міжнародний день пожежників
Проведення урочистих заходів та
нагород з нагоди Дня прикордонника
11.00
(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

вручення

м. Одеса,
актова зала санаторію
Держприкордонслужби
«Аркадія»,
Гагарінське плато, 2

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
м. Одеса,
державної адміністрації з атестації зубних лікарів,
вул. Торгова, 5, КУ
помічників лікаря-стоматолога, гігієністів зубних,
«Одеська обласна
асистентів лікаря-стоматолога, зубних техніків, клінічна стоматологічна
сестер медичних стоматологічних відділень і
поліклініка»
поліклінік
актова зала
(Відповідальний: Полясний В.О.)

5 травня
Всесвітній день акушерки
Міжнародний день боротьби за права інвалідів

м. Одеса,
ДП «Чорноморський
яхт-клуб»

Вітрильна регата, присвячена Дню перемоги
(Відповідальна: Кольчак В.А.)

6 травня
Вітрильна регата, присвячена Дню перемоги
(Відповідальна: Кольчак В.А.)

м. Одеса,
ДП «Чорноморський яхтклуб»

7 травня
День радіо
Проведення урочистих заходів та вручення
нагород з нагоди 73-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні
12.00
(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

м. Одеса,
будинок прийомів,
Санаторний провулок, 2

8 травня
День пам’яті та примирення в Україні
Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
Особистий прийом громадян головою Одеської
обласної державної адміністрації Степановим М.В.
14.15-17.00

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Лазуткін С.С.)

Покладання квітів до пам`ятника «Невідомому
матросу»
11.00
(Відповідальна: Новіцька Н.В.)

Урочисті заходи до Дня пам’яті і примирення
(Відповідальна: Олійник О.В.)

м. Одеса,
Центральний парк
культури й відпочинку
імені Т.Г Шевченка
м. Одеса,
Біля пам’ятника
«Невідомому
матросу» у
Центральному парку
культури та
відпочинку ім. Т.Г.
Шевченка

9 травня
День перемоги
Покладання квітів до пам`ятника «Невідомому
матросу»
11.00
(Відповідальна: Новіцька Н.В.)

м. Одеса,
центральний парк
ім. Т.Г. Шевченка

10 травня
Особистий прийом громадян керівником апарату
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Ткачуком І.М.

м. Одеса,
адмінбудинок №1

14.15-17.00

(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

11 травня
Проведення прес-туру з нагоди відкриття літнього
туристичного сезону

м. БілгородДністровський

(Відповідальний: Шека О.О.)

Науково-практична конференція
«Підготовка до нової української школи»

м. Одеса,
4 ст. В. Фонтану

(Відповідальний: Лончак О.А.)

12 травня
Україна стала членом ЮНЕСКО
Всесвітній день медичних сестер
13 травня
День матері в Україні
14 травня
15 травня
Міжнародний день захисту клімату
Міжнародний день сім’ї
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Шаталовою С.М.
Час: 14.15-17.00

м.Одеса,
адмінбудинок № 1

(Відповідальна: Яганцян М.С.)

Проведення «гарячої» телефонної лінії за участю
заступника голови Одеської обласної державної
адміністрації Колебошина С.В.
10.00-12.00

м. Одеса,
адмінбудинок №1
(телефон «гарячої» телефонної
лінії 718-9-284)

(Відповідальний: Степанов Є.О.)

Засідання
ради
керівників
загальноосвітніх
навчальних закладів інтернатного типу обласної
комунальної
власності
з
питання
щодо
реформування шкіл-інтернатів
(Відповідальний: Лончак О.А.)

м.Одеса,
адмінбудинок № 2

Проведення комплексної перевірки роботи служби
діловодства, Експертної комісії, архівного підрозділу
Одеського обласного управління лісового та
мисливського господарства тимчасово виконуючою
обов`язки директора Державного архіву Одеської
області Білоусовою Л.Г.

м. Одеса,
вул. Семінарська,
18/20

10.00
(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

Проведення тематичної перевірки роботи архівного
підрозділу
ТОВ
«Промислово-торгівельне
об’єднання «Одесадрев»

м. Одеса,
вул. Нова, 4

10.00
(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

16 травня
Проведення перевірки технічного стану системи
централізованого оповіщення цивільного захисту
Одеської області та телекомунікаційних засобів

м. Одеса,
вул. Головківська, 22

(Відповідальний: Готко С.М.)

Чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту
(Відповідальна: Кольчак В.А.)

м. Одеса,
Французький
бульвар,27
стадіон «Динамо»

17 травня
Вознесіння Господнє
День вишиванки
Всесвітній день інформаційної спільноти
День пульмонолога
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Колебошиним С.В.

м. Одеса,
адмінбудинок № 1

14.15-17.00

(Відповідальний: Степанов Є.О.)

18 травня
День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу
Міжнародний день музеїв
Чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту
(Відповідальна: Кольчак В.А.)

Проведення урочистих заходів та вручення нагород з
нагоди Дня науки

м. Одеса,
Французький
бульвар,27
стадіон «Динамо»
м. Одеса,
Одеський будинок
вчених,

Сабанєєв міст

15.00
Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

Урочисті заходи з нагоди святкування Дня науки
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Інформаційно-просвітницькі та культурно-мистецькі
заходи до Дня Європи в Україні

м. Одеса,
вул. Сабанеїв міст, 4
Заклади культури
Одеської області

(Відповідальна: Олійник О.В.)

Мистецька акція «Ніч у музеї», до Міжнародного
Дня музеїв

Музеї м. Одеса

(Відповідальна: Олійник О.В.)

День
спеціаліста
«Патологоанатомія»

зі

спеціальності

(Відповідальний: Полясний В.О.)

м. Одеса,
вул. Заболотного,32,
КУ «Одеська обласна
клінічна лікарня»,
велика актова зала

19 травня
День Європи в Україні
День боротьби з гепатитом
День науки в Україні
Меморіальні заходи до Дня жертв політичних
репресій, покладання квітів біля пам’ятника жертвам
політичних репресій

Заклади культури
Одеської області

(Відповідальна: Олійник О.В.)

20 травня
Всесвітній день метролога
Всесвітній день травматолога
День банківських працівників України
День пам’яті жертв політичних репресій
День пам’яті померлих від СНІДу
Відзначення в Одеській області Дня пам’яті жертв
політичних репресій

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

21 травня
22 травня
Особистий прийом громадян головою Одеської
обласної державної адміністрації Степановим М.В.
14.15-17.00

(Відповідальний: Лазуткін С.С.)

м. Одеса,
адмінбудинок №1

Проведення «гарячої» телефонної лінії за участю
керівника апарату Одеської обласної державної
адміністрації Ткачука І.М.
10.00-12.00

м. Одеса,
адмінбудинок №1
(телефон «гарячої» телефонної
лінії 718-9-284)

(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

Організація та проведення заходу «Шевченківські
читання»

м. Одеса

(Відповідальний: Лончак О.А.)

День спеціаліста зі спеціальності «Ендокринологія»
11.00
(Відповідальний: Полясний В.О.)

м. Одеса,
вул. Винниченко, 3,
КУ «Одеський
обласний
ендокринологічний
диспансер»,
актова зала

23 травня
Особистий прийом громадян першим заступником
голови
обласної
державної
адміністрації
Терещуком О.Д.

м. Одеса,
адмінбудинок №1

14.15-17.00

(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

24 травня
Європейський день парків
День слов’янської писемності і культури
Особистий прийом громадян керівником апарату
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Ткачуком І.М.

м. Одеса,
адмінбудинок №1

14.15-17.00

(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

День спеціаліста зі спеціальності «онкологія»
10.00

(Відповідальний: Полясний В.О.)

25 травня
День зниклих безвісти дітей
День філолога
Останній дзвоник

м.Одеса,
вул. Нежданової, 32,
КУ «Одеський
обласний
онкологічний
диспансер»,
актова зала

Проведення урочистих заходів та вручення нагород з
нагоди 20-річчя заснування Економіко-правового
факультету Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова

м. Одеса,
актова зала
університету,
Французький
бульвар,24/26

16.00
(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

Проведення обласного фестивалю
«Молодь обирає здоров’я»

–

конкурсу

м. Одеса,
УДЦ «Молода
гвардія»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення виїзного прийому громадян директором
Департаменту житлово-комунального господарства
та
енергоефективності
обласної
державної
адміністрації Шалигайлом А.І. в Біляївському районі

Біляївська районна
державна
адміністрація

11:00-14:00
(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

26 травня
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
Проведення обласного фестивалю
«Молодь обирає здоров’я»

–

конкурсу

м. Одеса,
УДЦ «Молода
гвардія»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Етно-екофестиваль «Кодимафест»

с. Івашків
Кодимський район

(Відповідальна: Олійник О.В.)

27 травня
День Святої Трійці. П’ятидесятниця
День хіміка
Проведення обласного фестивалю
«Молодь обирає здоров’я»

–

конкурсу

м. Одеса,
УДЦ «Молода
гвардія»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Етно-екофестиваль «Кодимафест»
(Відповідальна: Олійник О.В.)

с. Івашків
Кодимський район

28 травня
День прикордонника
29 травня
Міжнародний день миротворців ООН
Проведення «гарячої» телефонної лінії за участю
першого заступник голови Одеської обласної
державної адміністрації Терещука О.Д.
10.00-12.00

м. Одеса,
адмінбудинок №1
(телефон «гарячої» телефонної
лінії 718-9-284)

(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

30 травня
Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
31 травня
Всесвітній день без тютюну
Проведення урочистих заходів та вручення нагород з
нагоди 90-річчя заснування державної установи
«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Національної академії медичних наук України»
10.00
(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

м. Одеса,
Конференц-зала
готелю «Чорне море»
Центральний парк
культури й відпочинку
імені
Тараса Шевченка

I декада
Забезпечення водопостачанням міста Болград від
водозабору «Матроска» Ізмаїльського району

м. Одеса,
адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

ІІ декада
ІІІ декада
Щотижня
Проведення апаратної наради Одеської
По
понеділ обласної державної адміністрації
ках
(Відповідальна: Новіцька Н.В.)
Проведення
селекторної
наради
з
головами
районних
державних
По
адміністрацій, міськими головами міст
вівторк обласного
значення
та
головами
ах
об’єднаних територіальних громад

м. Одеса,
адмінбудинок №1

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальна: Новіцька Н.В.)

Протягом місяця
Виїзний особистий прийом громадян головою
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Миколаївська та
Степановим
М.В.
в
Миколаївському
та Ширяївська районні
Ширяївському районах
державні адміністрації
(Відповідальний Лазуткін С.С.)

Виїзний особистий прийом громадян першим
заступником голови Одеської обласної державної

Болградська та
Ренійська районні

адміністрації Терещуком О.Д. у Болградському та державні адміністрації
Ренійському районах
(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

Виїзний особистий прийом громадян заступником
голови Одеської обласної державної адміністрації
Роздільнянська та
Шаталовою
С.М.
у
Роздільнянському
та Любашівська районні
Любашівському районах
державні адміністрації
(Відповідальна: Яганцян М.С.)

Виїзний особистий прийом громадян заступником
голови Одеської обласної державної адміністрації
Кодимська та
Колебошиним С.В. у Кодимському та Саратському
Саратська районні
районах
державні адміністрації
(Відповідальний: Степанов Є.О.)

Участь у робочих нарадах щодо підвищення
природоохоронного
статусу
ландшафтного
заказника місцевого значення «Тарутинський степ»

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальна: Шатохіна І.В.)

Участь у проведенні аудиту місцевого бюджету
Біляївського району спільно з Південним офісом
Державної
аудиторської
служби
директором
Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації Зінченко М.А.

м. Біляївка

(Відповідальна Зінченко М.А.)

Проведення туристичного місяця в Одеському
регіоні: «Одещина - відпочивай яскраво!»

Одеська область

(Відповідальний: Шека О.О.)

Прийом
керівництва
обласної
державної
адміністрації та Одеської обласної ради з ветеранами
війни з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

Контроль та моніторинг якості підготовки з питань
навчання дій у надзвичайних ситуаціях у навчальних
закладах

Одеське професійне
технічне училище
машинобудування
Одеський
(Відповідальний: Готко С.М.)
професійний ліцей
морського транспорту
Проведення чергового призову до Збройних сил
Одеський обласний
України та інших військових формувань України військовий комісаріат,
громадян України на строкову військову службу у
районні державні
травні-червні 2018 року
адміністрації

(Відповідальний: Готко С.М.)

Проведення внутрішніх
державній адміністрації

аудитів

в

обласній

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Волошановський І.І.)

Забезпечення
участі
експертів,
громадських
об’єднань, громадських рад в експертних зустрічах у
форматі
відеоконференції
для
обговорення
пріоритетів діяльності Уряду

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Сенча С.А.)

Проведення виїзного прийому громадян тимчасово
виконуючим обов`язки начальника управління
комунікацій та інформаційної політики обласної
державної адміністрації в Окнянському районі

Окнянська районна
державна
адміністрація

(Відповідальний: Сенча С.А.)

Проведення організаційної та роз’яснювальної
роботи із запобігання, виявлення та протидії
корупції, надання посадовим особам структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та
районних державних адміністрацій методичної та
консультативної допомоги з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства. Ведення
обліку наданих консультацій

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Буюклі В.І.)

Розгляд заяв щодо можливих проявів корупції
посадовими особами облдержадміністрації та
райдержадміністрацій

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Буюклі В.І.)

Проведення перевірки подання декларацій, осіб
уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування посадовими особами
структурних
підрозділів
обласної
державної
адміністрації, які припиняють діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Буюклі В.І.)

Проведення виїзного прийому громадян директором
Департаменту охорони здоров᾿я обласної державної
адміністрації Полясним В.О. в Савранському районі

Савранська районна
державна
адміністрація

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Перевірка підприємств автоперевізників з виїздом на
місце

Біляївський район

(Відповідальний: Кононенко Ю.В.)

Заходи щодо модернізації мережі
технічних навчальних закладів

професійно-

м. Одеса,
адмінбудинок №2

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Виїзний прийом начальника управління інвестицій,
міжнародного та міжрегіонального співробітництва
обласної державної адміністрації в Біляївському
районі

Біляївська районна
державна
адміністрація

(Відповідальна: Добрій Д.О.)

Забезпечення оновлення
офіційного
порталу
Одеської області в межах компетенції та веб-сайту
управління комунікацій та інформаційної політики
облдержадміністрації

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Сенча С.А.)

Повідомлення ЗМІ про проведення публічних
заходів
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
територіальних
органів
виконавчої влади та інших організацій м. Одеса та
Одеської області

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Сенча С.А.)

Забезпечення підготовки щоденної оперативної
інформації про основні та найбільш важливі
суспільно-політичні та соціально-економічні події в
області

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Сенча С.А.)

Проведення
виїзного
прийому
громадян
начальником служби у справах дітей Одеської
обласної державної адміністрації Кіріяк А.І. в
Овідіопольському районі

Овідіопольська
районна державна
адміністрація

(Відповідальна: Кіріяк А.І.)

Здійснення аналізу діяльності підприємств реального
сектору економіки з підготовкою довідок по окремих
підприємствах

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Проведення нарад, зустрічей з керівниками
підприємств-боржників з виплати заборгованості із
заробітної плати з підготовкою матеріалів щодо
проблемних питань погашення
(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

м. Одеса,
адмінбудинок №1

Оновлення
соціально-економічних
показників
базових галузей економіки у розрізі районів області

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Проведення моніторингу обсягів переміщення
контейнерних вантажів через митну територію
країни

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Проведення
щомісячної
оцінки
діяльності райдержадміністрацій
(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Крупський Олександр Олександрович 7189-603

результатів

м. Одеса,
адмінбудинок №1

