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

Час

Зміст заходу

Місце проведення

1 квітня
День Сміху
День геолога
м. Одеса
Вулиці міста

Парад клоунів
(Відповідальна: Олійник О.В.)

«Гала-шоу» кращих клоунів і мімів з України,
Італії, Росії, Іспанії, Німеччини, Японії, Ізраїлю,
Угорщини. Шоу-закриття "Комедіада", в якому
візьмуть участь переможці Комедіада, а також
володарі спеціальних призів і хедлайнери
фестивалю

м. Одеса
Будинок клоунів

(Відповідальна: Олійник О.В.)

Чемпіонат України серед дорослих, юніорів та
юнаків з таїландського боксу

м. Одеса

(Відповідальна Кольчак В.А.)

Обласне свято гумору «Степанова весна»,
присвячене 110-річчю від дня народження
відомого українського письменника, гумориста,
громадського діяча Степана Олійника
(Відповідальна: Олійник О.В.)

Одеський літературний
музей
с. Левадівка
Миколаївського району
с. Пасицели
Балтського району

2 квітня
Прес-конференція
за
участю
головного
позаштатного терапевта ДОЗ ООДА, завідуючої
консультативно –поліклінічним відділенням КУ
«ООКЛ» Левченко О.М. з питання:
До Всесвітнього дня здоров’я:
«Сімейна медицина - сьогодення та майбутнє»

м. Одеса
вул. Канатна, 83,
3 поверх,
мала конференц-зала

(Відповідальний: Полясний В.О.)

м. Одеса
Одеський академічний
театр музичної комедії
ім. М. Водяного

Прем'єра мюзиклу «Оскар»
(Відповідальна: Олійник О.В.)

3 квітня
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської обласної державної адміністрації
Шаталовою С.М.
(Відповідальна: Яганцян М.С.)

Проведення «гарячої телефонної лінії» за участю
заступника голови Одеської обласної державної
адміністрації Шаталової С.М.
(Відповідальна: Яганцян М.С.)

м. Одеса
Адмінбудинок № 1
м. Одеса
Адмінбудинок №1
(телефон гарячої телефонної лінії
718-9-284)

Проведення контрольної перевірки Департаменту
розвитку
інфраструктури
та
житловокомунального господарства обласної державної
адміністрації

м. Одеса
Адмінбудинок № 1

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

Нарада з керівниками
технічної освіти

закладів

м. Одеса,
вул. Канатна, 83

професійно-

(Відповідальний: Лончак О.А.)

4 квітня
День утворення НАТО
Організація та проведення засідання атестаційної
комісії лікарів Департаменту охорони здоров`я
обласної державної адміністрації

м. Одеса
вул. Канатна, 83,

(відповідальний: Полясний В.О.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
державної адміністрації з атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою (заступники
головного лікаря з медсестринства, головні та
старші сестри медичні (фельдшери, акушерки),
молодші спеціалісти з медичною освітою
лікувальних
закладів,
що
напряму
підпорядковуються МОЗ)

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

(відповідальний: Полясний В.О.)

Проведення засідання робочої групи з питань
знакування та маркування маршрутів активного
туризму в одеському регіоні

м. Одеса
Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Шека О.О.)

м. Одеса

Обласні студентські ігри з водного поло
(Відповідальна: Кольчак В.А.)

5 квітня
Перша конституція Пилипа Орлика
Особистий прийом громадян заступником голови
м. Одеса
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Адмінбудинок № 1
Колебошиним С.В.
(Відповідальний: Степанов Є.О.)

Чемпіонат ФСТ "Динамо" України з легкої
атлетики (кросу) з легкої атлетики

м. Одеса
парк Перемоги

(Відповідальна: Кольчак В.А.)

Участь у проведенні «круглого столу» з
представниками готельного бізнесу Одеської
області
(Відповідальний: Шека О.О.)

Захід до дня ромів
(Відповідальна: Олійник О.В.)

м. Одеса
Готель «Gagarin plaza»,
Гагарінське плато 5б
м. Одеса
Прохоровський сквер

6 квітня
День робітника слідчих органів

Проведення публічного громадського обговорення
стосовно
питань
забезпечення
участі
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики:
- «Про пріоритетні заходи щодо сприяння
зміцненню національної єдності та консолідації
українського суспільства, підтримки ініціатив
громадськості у цій сфері»;
- «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики»;
- «Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади»

м. Одеса,
вул. Канатна, 83

(Відповідальний: Сенча С.А.)

Виїзний прийом громадян в.о. начальника
управління аграрної політики обласної державної
адміністрації Власенком В.М.
(Відповідальний: Власенко В.М.)

Приміщення Окнянської
районоої державної
адміністрації

7 квітня
Благовіщення
Всесвітній день здоров’я
Закінчення Великого посту
Проведення комунікативного
сімейного здоров’я»

заходу

«Ярмарок

(відповідальний: Полясний В.О.)

м. Балта
вул. Ломоносова, 26,
КНП «Балтський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

8 квітня
День працівників військових комісаріатів
Пасха Христова – Великдень
Міжнародний день ромів
9 квітня
10 квітня
День звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників
Особистий прийом громадян головою Одеської
м. Одеса
обласної державної адміністрації Степановим М.В.
Адмінбудинок №1
(Відповідальний: Лазуткін С.С.)

Проведення «гарячої» телефонної лінії за участю
заступника голови Одеської обласної державної
адміністрації Колебошина С.В.
(Відповідальний: Степанов Є.О.)

м. Одеса
Адмінбудинок №1
(телефон гарячої телефонної
лінії 718-9-284)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
державної адміністрації з атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою (сестри медичні
дитячих стаціонарів, сестри медичні дитячих
поліклінік, диспансерів, сестри медичні операційні,
медсестри-анестезисти дитячих установ)

м. Одеса
вул. Ак. Воробйова, 3

(відповідальний: Полясний В.О.)

11 квітня
Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
Особистий прийом громадян першим заступником
м. Одеса
голови
обласної
державної
адміністрації
Адмінбудинок №1
Терещуком О.Д.
(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії лікарів Департаменту охорони здоров`я
обласної державної адміністрації

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний: Полясний В.О.)

День спеціаліста зі спеціальності «Кардіологія»:
Порядок денний:
Актуальні проблеми кардіології та їх рішення
на основі уніфікованих клінічних протоколів
(Відповідальний: Полясний В.О.)

Проведення комплексної перевірки роботи служби
діловодства, експертної комісії, архівного підрозділу
Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного
університету

м.Одеса,
вул. Заболотного,32,
КУ «Одеська обласна
клінічна лікарня»,
велика актова зала
За місцем
розташування
установи
(м. Одеса вул. Інглезі, 6)

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

12 квітня
Всесвітній день авіації і космонавтики
День працівників ракетно-космічної галузі України
Особистий прийом громадян керівником апарату
м. Одеса
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Адмінбудинок №1
Ткачуком І.М.
(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

Проведення комплексної перевірки роботи служби
діловодства, експертної комісії, архівного підрозділу
коледжу нафтових технологій, інженерії та
інфраструктури сервісу ОНАХТ

м. Одеса
вул. Левітана, 46а

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

13 квітня
Проведення публічного громадського обговорення
стосовно питань забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики:
- «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню

м. Одеса
вул. Канатна, 83

національної єдності та консолідації українського
суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій
сфері»;
- «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики»;
- «Про затвердження Порядку сприяння проведенню
громадської
експертизи
діяльності
органів
виконавчої влади»
(Відповідальний: Сенча С.А.)

14 квітня
15 квітня
День працівників кримінального розшуку України
День фахівця з радіоелектронної боротьби
Одеська область,
Заходи до відкриття міської лікарської амбулаторії
м. Арциз
загальної практики сімейної медицини
«Арцизький центр
(Відповідальний: Полясний В.О.)
первинної медикосанітарної допомоги»
16 квітня
Прес-конференція
за
участю
головного
позаштатного епідеміолога Департаменту охорони
здоров`я
обласної
державної
адміністрації
Красницької Л.В. з питання:
Підсумки проведення широкомасштабної
акції по боротьбі з грипом у містах та районах
області

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(відповідальний: Полясний В.О.)

Участь у підготовці та проведенні 3 етапу
Stud camp. Проведення туристичного форуму з
питань розвитку зеленого, сільського та
екологічного туризму в Одеській області на
території м. Вилкове

Одеська область,
м. Вилкове

(Відповідальний: Шека О.О.)

17 квітня
Всесвітній день боротьби з гемофілією
День пожежної охорони
Особистий прийом громадян заступником голови
м. Одеса
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Адмінбудинок № 1
Шаталовою С.М.
(Відповідальна: Яганцян М.С.)

Проведення «гарячої» телефонної лінії за участю
керівника апарату Одеської обласної державної
адміністрації
Ткачука І.М.
(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

м. Одеса
Адмінбудинок №1
(телефон гарячої телефонної лінії
718-9-284)

18 квітня
День пам’яток історії та культури

Міжнародний день пам’яток та історичних місць
Організація та проведення засідання атестаційної
комісії лікарів Департаменту охорони здоров`я
обласної державної адміністрації

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Проведення комплексної перевірки роботи служби
діловодства, експертної комісії, архівного підрозділу
Головного управління Пенсійного фонду України в
Одеській області

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

Моніторинговий візит щодо дотримання вимог
чинного законодавства в управліннях соціального
захисту населення Ізмаїльської міської ради та
Ізмаїльської районної державної адміністрації
директором Департаменту соціальної та сімейної
політики
обласної
державної
адміністрації
Коваленко Л.В.

Одеська область
м. Ізмаїл,
пров. Суворова, 62

(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

Засідання атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту
освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації з розгляду матеріалів професійної
діяльності педагогічних працівників професійнотехнічних навчальних закладів на присвоєння
(підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії,
педагогічних звань.

м. Одеса, вул.
Канатна, 83

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Перевірка технічного стану регіональної системи
централізованого оповіщення цивільного захисту
Одеської області.

м. Одеса
Пункт управління
начальника цивільного
захисту
Одеської області

(Відповідальний: Готко С.М.)

19 квітня
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Колебошиним С.В.
(Відповідальний: Степанов Є.О.)

м. Одеса
Адмінбудинок № 1

Урочисті заходи та вручення нагород з нагоди 17-ї
річниці утворення Військової служби правопорядку
у Збройних силах України
(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

м. Одеса
Будинок офіцерів,
вул. Пироговська, 2

День
спеціаліста
зі
спеціальності
м. Одеса
«Дерматовенерологія»:
вул. Ак. Воробйова, 5,
Порядок денний:
КУ «Одеський обласний
Актуальні
питання
дерматовенерології. дермато-венерологічний
Інфекції, що передаються статевим шляхом.
диспансер»,
Стандарти лікування
актова зала
(Відповідальний: Полясний В.О.)
м. Одеса
День спеціаліста зі спеціальності «Педіатрія»:
вул. Ак. Воробйова, 5,
Порядок денний:
КУ «Одеський обласний
Проблемні питання ранньої діагностики та дермато-венерологічний
лікування серцево-судинних захворювань у дітей
диспансер»,
(Відповідальний: Полясний В.О.)
актова зала
Проведення тематичної перевірки роботи архівного
м. Одеса
підрозділу Музею морського флоту
вул. Ланжеронівська 6
(Відповідальна Білоусова Л.Г.)

Особистий виїзний прийом громадян директором
Департаменту житлово-комунального господарства Примішення Білгородта
енергоефективності
обласної
державної Дністровської районної
державної адміністрації
адміністрації Шалигайлом А.І.
(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

Нарада з начальниками управлінь (відділів, секторів)
щодо роботи агропромислового комплексу за
перший квартал 2018 року

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний: Власенко В.М.)

Нарада з керівниками закладів освіти обласної
комунальної власності з питань закінчення
навчального року та результатів профорієнтаційної
роботи серед випускників

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний: Лончак О.А.)

20 квітня
Проведення тематичної перевірки роботи служби
діловодства Одеського науково-дослідного та
проектного інституту землеустрою

м. Одеса
вул. Космонавтів, 34

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

Проведення публічного громадського обговорення
стосовно питань забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики:
- «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню
національної єдності та консолідації українського
суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій
сфері»;
- «Про забезпечення участі громадськості у

м. Одеса
вул. Канатна, 83

формуванні та реалізації державної політики»;
- «Про затвердження Порядку сприяння проведенню
громадської
експертизи
діяльності
органів
виконавчої влади»
(Відповідальний: Сенча С.А.)

Засідання робочої групи з виконання Стратегії
захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальна: Олійник О.В.)

Проведення робочої зустрічі з громадськими і
бізнес-структурами до старту туристичного сезону
(Відповідальний: Шека О.О.)

Чемпіонат України серед клубних команд – класична
гра , рапід та блискавична гра з шахів

м. Одеса
Адмінбудинок №1
м. Одеса

(Відповідальна: Кольчак В.А.)

Засідання атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту
освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації з розгляду матеріалів професійної
діяльності педагогічних працівників навчальних
закладів обласного підпорядкування на присвоєння
(підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії,
педагогічних звань

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний: Лончак О.А.)

21 квітня
Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності
Міжнародний день астрономії
День навколишнього середовища
Проведення всеукраїнської акції з благоустрою
м. Одеса
«День довкілля»
(Відповідальний: Шалигайло А.І. )

22 квітня
День спеціаліста зі спеціальності «Ендокринологія»:
м. Одеса,
Порядок денний:
вул. Винниченка, 3,
1. Синдром Кона: клініка, діагностика, лікування.
КУ «Одеський обласний
2. Острий тіреоїдіт: етіологія, патогенез, лікування,
ендокринологічний
профілактика
диспансер», актова зала
(Відповідальний: Полясний В.О.)
Захід до дня утворення Ізраїлю
(Відповідальна: Олійник О.В.)

23 квітня
Всеукраїнський день психолога
Прес-конференція
за
участю
головного
позаштатного ендокринолога Департаменту охорони
здоров`я
обласної
державної
адміністрації,
головного лікаря КУ «Одеський обласний

Одеський академічний
театр музичної комедії
ім. М. Водяного

м. Одеса
вул. Канатна, 83

ендокринологічний диспансер» Агафонової О.І. з
питань:
1. Актуальні питання лікування цукрового діабету.
2. Реімбурсація інсуліна
(Відповідальний: Полясний В.О.)

24 квітня
Міжнародний день солідарності молоді
Особистий прийом громадян головою Одеської
м. Одеса
обласної державної адміністрації Степановим М.В.
Адмінбудинок №1
(Відповідальний: Лазуткін С.С.)

Проведення «гарячої» телефонної лінії за участю
першого заступника голови Одеської обласної
державної адміністрації Терещука О.Д.
(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

м. Одеса
Адмінбудинок №1
(телефон гарячої телефонної
лінії 718-9-284)

25 квітня
Всесвітній день боротьби проти малярії
Міжнародний день секретаря
Особистий прийом громадян першим заступником
м. Одеса
голови
обласної
державної
адміністрації
Адмінбудинок №1
Терещуком О.Д.
(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії лікарів Департаменту охорони здоров`я
обласної державної адміністрації

м. Одеса
вул. Канатна, 83,

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Проведення перевірки діяльності архівного відділу
Теплодарської міської ради
(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

Міська рада
міста Теплодар
м. Одеса, вул.
Канатна, 83

Засідання атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту
освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації з розгляду матеріалів професійної
діяльності педагогічних працівників приватних
загальноосвітніх навчальних закладів, методистів
районних (міських) методичних кабінетів, Одеського
обласного інституту удосконалення вчителів на
присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної
категорії, педагогічних звань
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення наради з керівниками районних
державних адміністрацій і міськими головами міст
обласного значення за участю зацікавлених суб’єктів
туристичної діяльності Одеської області щодо
підготовки інфраструктури туристичних об’єктів до
початку туристичного сезону в районах області та
містах обласного значення

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний: Шека О.О.)

26 квітня
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
Особистий прийом громадян керівником апарату
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Ткачуком І.М.

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

Участь у регіональному семінарі на тему:
«Модернізація системи теплозабезпечення та
енергоефективності міст»

м. БілгородДністровський

(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
державної адміністрації з атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою
(фельдшери
швидкої допомоги, сестри медичних відділень і
станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги,
фельдшери)

м. Одеса, провулок
Валіховський,10,
КУ «Одеська міська
станція швидкої
медичної допомоги»,
актова зала

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Організація та проведення засідання атестаційної
м. Одеса
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
Управління
державної адміністрації з атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою
(лаборанти, державного нагляду за
дотриманням
фельдшери-лаборанти
санітарно-епідеміологічних
санітарного
закладів та бактеріологічних лабораторій, фельдшера
законодавства ГУ
санітарні, інструктори-дезінфектори, помічники
лікарів
санітарно-гігієнічного
профілю
всіх Держпродспоживслуж
би в Одеській області
найменувань)
(Відповідальний: Полясний В.О.)

День спеціаліста зі спеціальності «Акушерство та
гінекологія»:
Порядок денний:
Тромботична мікроангіопатія. Тромботична
тромбоцитопенічна пурпура. Сучасний погляд
(Відповідальний: Полясний В.О.)

Меморіальний захід щодо вшанування пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії, покладання квітів
(Відповідальна: Олійник О.В.)

Тематичні меморіальні 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, пам’яті
жертв цієї техногенної катастрофи
(Відповідальна: Олійник О.В.)

м. Одеса,
вул. Ак. Заболотного,
32,
КУ «Одеська обласна
клінічна лікарня»,
велика актова зала
м. Одеса
Пам’ятник жертвам
Чорнобильської
трагедії

Заклади культури
Одеської області

27 квітня
Проведення публічного громадського обговорення
стосовно питань забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики:
- «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню
національної єдності та консолідації українського
суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій
сфері»;
- «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики»;
- «Про затвердження Порядку сприяння проведенню
громадської
експертизи
діяльності
органів
виконавчої влади»

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний: Сенча С.А.)

28 квітня
Всесвітній день охорони праці
29 квітня
День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї
30 квітня
Навчання керівників уповноважених
питань містобудування та архітектури

органів

з

(Відповідальний: Бєлєнко Н.В.)

м. Одеса
Адмінбудинок № 1

31 квітня
I декада
Участь у презентації-конференції «Впровадження
ресурсоефективних і енергозберігаючих технологій в
Україні: перспективи реалізації проекту ООН з
виробничого розвитку в одеському регіоні»

м. Одеса
Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

ІІ декада
Участь у проведенні Міжнародного туристичного
тижня в Одесі

м. Одеса

(Відповідальний: Шека О.О.)

ІІІ декада
Проведення
виїзного
прийому
громадян
начальником управління з питань містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації
Бєлєнко Н.В. в Арцизькому районі Одеської області

Приміщення
Арцизької районної
державної
адміністрації

(Відповідальна Бєлєнко Н.В.)

Засідання обласної комісії з питань розгляду
документів підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів щодо надання дозволу на право

м. Одеса
вул.Канатна, 83

користування пільгами з оподаткування, дотацій,
фінансової допомоги на поворотній та безповоротній
основі та цільової позики
(Відповідальна Коваленко Л.В.)

Засідання обласної комісії з визначення данних про
заробітну плату працівників за роботу в зоні
відчуження в 1986-1990 роках

м. Одеса
вул.Канатна, 83

(Відповідальна Коваленко Л.В.)

Засідання обласної комісії щодо опрацювання
документів, наданих для отримання посвідчень
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи

м. Одеса
вул.Канатна, 83

(Відповідальна Коваленко Л.В.)

Підготовка проекту розпорядження голови обласної
державної адміністрації «Про підготовку об’єктів
житлово-комунального,
паливно-енергетичного
господарства та соціальної сфери області до роботи в
осінньо-зимовий період
2018-2019 років»

Адмінбудинок №1

(Відповідальний Шалигайло А.І.)

Урочисті заходи та вручення нагород з нагоди Дня
прикордонника
(Відповідальна Гуменюк Г.Д.)

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

Щотижня
Проведення апаратної наради Одеської обласної
державної адміністрації
(Відповідальна Новіцька Н.В.)

Проведення селекторної наради з головами районних
державних адміністрацій, міськими головами міст
обласного значення та головами об’єднаних
територіальних громад
(Відповідальна Новіцька Н.В.)

м. Одеса
Адмінбудинок №1
м. Одеса
Адмінбудинок №1

Особистий прийом громадян директором
Департаменту охорони здоров᾿я обласної державної
адміністрації Полясним В.О.

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний Полясний В.О.)

Особистий
прийом
громадян
заступником
начальника
управління-начальником
відділу
контролю якості надання медичної допомоги
управління медичної діяльності Департаменту
охорони
здоров᾿я
облдержадміністрації
Рокунець-Сорочан О.М.

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний Полясний В.О.)

Моніторинг стану здоров’я дітей першого року
життя Одеської області

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний Полясний В.О.)

Відеонарада з керівниками структурних підрозділів
соціального
захисту
районних
державних
адміністрацій та міських виконкомів

м. Одеса
вул.Канатна, 83

(Відповідальна Коваленко Л.В.)

Протягом місяця
Відкриття консультативно-амбулаторного відділення
з клініко-діагностичною лабораторією, кабінетами
функціональної та ультразвукової діагностики,
рентгенологічним кабінетом
(Відповідальний Полясний В.О.)

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

м. Одеса,
Люстдорфська дорога
1, КНП «Одеський
обласний центр
нефрології та
гемодіалізу» Одеської
обласної ради
Ізмаїльський район

(Відповідальний Полясний В.О.)

Консолідація фінансової та бюджетної звітності
про виконання кошторису державного бюджету від
районних державних адміністрацій, структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та
подання її до ГУДКСУ в Одеській області та ДКСУ
за 1 квартал 2018 року

м.Одеса

(Відповідальна Зінченко М.А.)

Участь у проведенні аудиту місцевого бюджету
Красносільської об’єднаної територіальної громади
спільно з Південним офісом Державної аудиторської
служби

с. Красносілка

(Відповідальна Зінченко М.А.)

Перевірка дотримання перевізниками умов договорів
на право обслуговування пасажирів
(Відповідальний Кононенко Ю.В.)

м. Одеса

Перевірка підприємств автоперевізників з виїздом на
місце

Біляївський район

(Відповідальний Кононенко Ю.В.)

Забезпечення роботи державного підприємства
«Служба місцевих автомобільних доріг»

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Кононенко Ю.В.)

Підготовка проекту розпорядження голови обласної
державної адміністрації щодо відзначення в
Одеській області Дня пам’яті та примирення та Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальна Коваленко Л.В.)

Організаційні заходи щодо проведення ЗНО-2018
для випускників закладів загальної середньої освіти
області
(Відповідальний Лончак О.А.)

Проведення досліджень щодо
постійного
моніторингу управлінської діяльності опорних шкіл,
контролю за утворенням освітнього середовища,
надання методичної та консультаційної допомоги

м. Одеса
вул. Ак. Корольова,
26
Одеський
регіональний центр
оцінювання якості
освіти
м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний Лончак О.А.)

Розбудова інтернет – порталу інформаційних
ресурсів Одеської області «Освіта Одещини» та
впровадження дистанційних форм післядипломної
освіти педагогічних працівників
(Відповідальний Лончак О.А.)

Проведення моніторингових досліджень щодо
забезпечення високошвидкісною мережею Інтернет
та якісним сигналом Wi-Fi закладів загальної
середньої освіти області

м. Одеса
пров. Нахімова, 8,
Одеський обласний
інститут
удосконалення
вчителів
м. Одеса
вул. Канатна, 83

(Відповідальний Лончак О.А.)

Проведення атестаційної експертизи у закладах
професійно-технічної освіти
(Відповідальний Лончак О.А.)

Організація проведення засідання кадрової комісії
щодо призначення керівників державних навчальних
закладів професійно-технічної освіти

м. Одесса, вул.
Пастера, 16,
Одеський морський
тренажерний центр
м. Одеса, вул.
Канатна, 83

(Відповідальний Лончак О.А.)

Заходи щодо модернізації мережі
технічних навчальних закладів

професійно-

м. Одеса, вул.
Канатна, 83

Здійснення заходів щодо передачі майна закладів
професійної (професійно-технічної) освіти із
державної до територіальної власності громад сіл,

м. Одеса, вул.
Канатна, 83

(Відповідальний Лончак О.А.)

селищ, міст Одеської області
(Відповідальний Лончак О.А.)

Проведення засідання регіональної експертної ради з
питань атестації закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

м. Одеса, вул.
Канатна, 83

(Відповідальний Лончак О.А.)

Консультативна допомога батькам (особам, які їх
замінюють), педагогічним працівникам з питань
вибору можливих форм і методів навчання дітей з
особливими освітніми потребами
(Відповідальний Лончак О.А.)

Участь у реалізації заходів пілотного проекту
«Створення системи надання послуг раннього
втручання для забезпечення розвитку дитини,
збереження її життя та здоров’я»

м. Одеса, вул.
Ясиновського, 3-А
Одеська обласна
психолого-медикопедагогічна
консультація
м. Одеса, вул.
Канатна, 83

(Відповідальний Лончак О.А.)

Виїзний прийом начальника управління інвестицій,
міжнародного та міжрегіонального співробітництва Білгород-Дністровська
районна державна
обласної
державної
адміністрації
в
адміністрація
Білгород-Дністровському районі
(Відповідальна Добрій Д.О.)

Засідання організаційного комітету з підготовки до
проведення святкування Дня Європи в Україні на
території Одеської області

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний 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.)

Здійснення моніторингу провідних регіональних
друкованих та Інтернет засобів масової інформації
на предмет висвітлення найбільш актуальних та
резонансних подій у регіоні, пріоритетних напрямків
державної політики у різних галузях
(Відповідальний Сенча С.А.)

м. Одеса
Адмінбудинок №1

Проведення
електронних
консультацій
з
громадськістю стосовно проектів регуляторних актів
Кабінету Міністрів України, питань формування та
реалізації державної політики, вирішення проблем
місцевого значення

. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Сенча С.А.)

Підготовка та проведення засідання координаційної
ради при голові Одеської обласної державної
адміністрації

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Сенча С.А.)

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.)

Розгляд заяв щодо можливих проявів корупції з боку
посадовими особами облдержадміністрації та
райдержадміністрацій

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Буюклі В.І.)

Перевірка подання щорічних декларацій посадовими
особами облдержадміністрації та її структурних
підрозділів, а у разі її відсутності в Єдиному
державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування – повідомлення НАЗК

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Буюклі В.І.)

Аналіз
корупційних
ризиків
у
діяльності
структурних підрозділів облдержадміністрації та
вжиття заходів щодо їх усунення

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Буюклі В.І.)

Підготовка до розробки та подальшого затвердження
антикорупційної програми на 2018-2020 роки

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Буюклі В.І.)

Перевірка проектів розпоряджень голови обласної
державної
адміністрації
на
відповідність
антикорупційному законодавству

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Буюклі В.І.)

Надання методичної допомоги з питань застосування
антикорупційного законодавства

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Буюклі В.І.)

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два
дні і дві ночі нової музики»
(Відповідальна Олійник О.В.)

Здійснення комплексу заходів щодо запобігання
виникненню:
1) пожеж у лісах, на торфовищах та
сільськогосподарських
угіддях
протягом
пожежонебезпечного періоду.
2) нещасних випадків з людьми на водних

м. Одеса
Обласна філармонія
Головне управління
ДСНС України в
Одеській області,
районні державні
адміністрації,
виконавчі комітети

об’єктах
(Відповідальний Готко С.М.)

Проведення
комплексної
перевірки
стану
організації
роботи
з
цивільного
захисту,
техногенної
та
пожежної
безпеки
у
Овідіопольському районі

рад
міст обласного
значення,
виконавчі комітети
рад
об’єднаних
територіальних громад
смт. Овідіополь

(Відповідальний Готко С.М.)

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної
державної адміністрації

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Готко С.М.)

Проведення чергового призову до Збройних сил
України та інших військових формувань України
громадян України на строкову військову службу у
квітні-травні 2018 року.
Контроль роботи призовних комісій та організації
проведення призову громадян України на строкову
військову службу

Одеський обласний
військовий комісаріат
Районні державні
адміністрації

(Відповідальний Готко С.М.)

Організація та проведення в Одеській області
профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»

Одеська область

(Відповідальна Кіріяк А.І.)

Тренінг для працівників притулків та центрів
соціально-психологічної реабілітації спільно з
«Центром педагогіки травми»

Одеська область

(Відповідальна Кіріяк А.І.)

Проведення
виїзного
прийому
громадян
начальником служби у справах дітей Одеської
обласної державної адміністрації Кіріяк А.І. в
Окнянському районі
(Відповідальна Кіріяк А.І.)

Приміщення
Окнянської районної
державної
адміністрації

Виїзний особистий прийом громадян головою
Ананьївська та
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Степановим М.В. в Ананьївському та Захарівському Захарівська районні
державні адміністрації
районах
(Відповідальний Лазуткін С.С.)

Виїзний особистий прийом громадян першим
заступником голови Одеської обласної державної
адміністрації Терещуком О.Д. в Іванівському та
Роздільнянському районах
(Відповідальний Дімітрічак О.І.)

Іванівська та
Роздільнянська
районні державні
адміністрації

Виїзний особистий прийом громадян заступником
голови Одеської обласної державної адміністрації
Шаталовою С.М. у Лиманському районі та місті
Южному
(Відповідальна Яганцян М.С.)

Лиманська районна
державна
адміністрація
міська рада міста
Южне

Виїзний особистий прийом громадян заступником
Савранська та
голови Одеської обласної державної адміністрації
Арцизька районні
Колебошиним С.В. у Савранському та Арцизькому
державні адміністрації
районах
(Відповідальний Степанов Є.О.)

Аналіз 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

м. Одеса
Адмінбудинок №1

(Відповідальний Радулов Д.Д.)

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

