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

Зміст заходу
1 червня
Всесвітній день батьків
День захисту дітей
Міжнародний дитячий фестиваль мистецтв
«Дунай – ріка дружби»
(Відповідальна: Олійник О.В.)

Організація святкового заходу до Дня захисту
дітей для вихованців обласного притулку для
дітей «Світанок»

Місце проведення

м. Ізмаїл,
обласний центр
естетичного виховання
м. Одеса,
вул. В. Стуса 2 Б

(Відповідальна: Кіріяк А.І.)

Вітання до Дня захисту дітей у дитячому
Красносільському будинку-інтернаті
(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

Вітання
до
Дня
захисту
дітей
у
Білгород-Дністровському дитячому будинку інтернаті

Одеська область,
с. Красносілка,
Лиманський район,
вул. Перемоги, 73
Одеська область,
м. БілгородДністровський,
вул. Приморська, 62

(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

Вітання до Дня захисту дітей в Одеському
дитячому будинку – інтернаті

м. Одеса,
вул. Макаренка, 20а

(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

Вітання до Дня захисту дітей у дитячому
Ананьївському будинку-інтернаті

м. Ананьїв,
вул. Горького, 1

(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
м. Одеса,
державної адміністрації з атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою
обласних вул. Заболотного, 32, КУ
«Одеська обласна
лікувально-профілактичних
закладів
(крім
клінічна лікарня»,
дитячих та психіатричних установ)
мала актова зал
10.00

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання
з англійської мови учнів закладів загальної
середньої освіти та професійної (професійнотехнічної) освіти
(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса,
пункти ЗНО відповідно
до затвердженого
переліку

II районний фестиваль-конкурс «Дитячі мрії
кольорові»
50-річчя відкриття дитячої дошкільної установи
«Гніздечко» с. Муравлівка
60-річчя відкриття дитячої дошкільної установи
«Золотий ключик» с. Саф`яни

Любашівський район
Ізмаїльський район
Ізмаїльський район

2 червня
Гастрономічний фестиваль «Дунайські гостини»

м. Вилкове

(Відповідальна: Олійник О.В.)

VІ випуск ліцеїстів військово-морського ліцею
комунального закладу «Ізмаїльська спеціальна
школа-інтернат – військово-морський ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою»

м. Ізмаїл,
пам’ятник «Морякам
дунайцям»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Вручення нагород з нагоди 4-ї річниці утворення
18-го
окремого
мотопіхотного
батальйону
«Одеса»
12.00

м. Одеса,
будинок офіцерів, вул.
Пироговська

(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

30-річчя ДНЗ «Журавлик» у селі Кирнички

Ізмаїльський район

3 червня
День меліоратора
День працівників водного господарства України
День працівників місцевої промисловості України
Урочистості, присвячені 204-річчю села Кринички

Балтський район

4 червня
Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії
День господарських судів України
Проведення зовнішнього незалежного оцінювання
м. Одеса,
з біології учнів закладів загальної середньої освіти пункти ЗНО відповідно
та професійної (професійно-технічної) освіти
до затвердженого
переліку
(Відповідальний: Лончак О.А.)

5 червня
Всесвітній день охорони навколишнього середовища
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської обласної державної адміністрації
Шаталовою С.М.

м. Одеса,
адмінбудинок № 1

14.15-17.00

(Відповідальна: Яганцян М.С.)

Проведення «гарячої» телефонної лінії за участю
голови Одеської обласної державної адміністрації
Степанова М.В.

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

10.00-12.00

(Відповідальний Лазуткін С.С.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії лікарів Департаменту охорони здоров`я
обласної державної адміністрації
10.00-13.00

(Відповідальний: Полясний В.О.)

День села Ставрове

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

6 червня
День журналіста
Організація та проведення засідання атестаційної
комісії лікарів Департаменту охорони здоров`я
обласної державної адміністрації
10.00-13.00

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання
з історії України учнів закладів загальної
середньої освіти та професійної (професійнотехнічної) освіти

м. Одеса,
вул. Канатна, 83,
3 поверх;
мала конференц-зала
м. Одеса,
пункти ЗНО відповідно
до затвердженого
переліку

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
державної адміністрації з атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою, молодші
спеціалісти з медичною освітою лікувальних
закладів, що напряму підпорядковуються МОЗ

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

11.00

(Відповідальний: Полясний В.О.)

7 червня
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської обласної державної адміністрації
Колебошиним С.В.
14.15-17.00

м. Одеса,
адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Степанов Є.О.)

Проведення
контрольної
перевірки
за
результатами комплексної перевірки роботи
діловодної служби та архівного підрозділу
установи КУ «Одеська обласна дитяча клінічна
лікарня»

м. Одеса,
вул. Ак. Воробйова, 3

10.00

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

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

Чорноморська міська
рада

11.00-14.00
(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

8 червня
Всесвітній день океанів
Проведення зовнішнього незалежного оцінювання з
географії учнів закладів загальної середньої освіти та
професійної (професійно-технічної) освіти
(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса,
пункти ЗНО
відповідно до
затвердженого
переліку

Проведення засідання «круглого столу» Комітетом
Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування присвяченого обговоренню шляхів
смт Авангард
вдосконалення базового закону системи місцевого
самоврядування, механізмів участі громадськості у вул. Добрянського, 28
впровадженні реформи децентралізації та поточного Будинок культури та
відпочинку
стану й перспектив проведення децентралізації у
сфері освіти
10.00

(Відповідальні: Радулов Д.Д., Новіцька Н.В.)

9 червня
Проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл
(«Джура»)
(Відповідальний: Лончак О.А.)

с. Миколаївка,
БілгородДністровський р-н

Проведення засідання «круглого столу» Комітетом
Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування
присвяченого
обговоренню
смт Авангард
актуальних питань у сфері розвитку співробітництва вул. Добрянського, 28
територіальних громад та механізмів лобіювання Будинок культури та
інтересів місцевого самоврядування в органах
відпочинку
державної влади
10.00

(Відповідальні: Радулов Д.Д., Новіцька Н.В.)

10 червня
День працівників текстильної і легкої промисловості
50 років Зеленогірській амбулаторії
практики – сімейної медицини

загальної
Любашівський район

11 червня
Проведення зовнішнього незалежного оцінювання з
фізики учнів закладів загальної середньої освіти та
професійної (професійно-технічної) освіти
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення
засідання
«круглого
столу»
«Реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади у Південно-Західній
частині Одеської області: стан та перспективи»
Комітетом Верховної Ради України спільно з Радою
Європи у співпраці з Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
та
ГО
«Інститут
громадянського суспільства» з метою сприяння
ефективному діалогу і взаємодії між органами
законодавчої, виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування у вирішенні питань
реформи відповідно до Європейських стандартів

м. Одеса,
пункти ЗНО
відповідно до
затвердженого
переліку

Болградська районна
державна
адміністрація

(Відповідальні: Радулов Д.Д., Новіцька Н.В.)

12 червня
Всесвітній день боротьби з дитячою працею
День працівника фондового ринку України
Особистий прийом громадян головою Одеської
м. Одеса,
обласної державної адміністрації Степановим М.В.
адмінбудинок №1
14.15-17.00

(Відповідальний: Лазуткін С.С.)

Проведення «гарячої» телефонної лінії за участю
заступника голови Одеської обласної державної
адміністрації Шаталової С.М.
10.00-12.00
(Відповідальна: Яганцян М.С.)

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

Проведення тематичної перевірки роботи архівного
підрозділу Одеського обласного бюро судовом. Одеса,
медичної експертизи
провул. Валіховський,
4
10.00

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

13 червня
Особистий прийом громадян першим заступником
голови
обласної
державної
адміністрації
Терещуком О.Д.

м. Одеса,
адмінбудинок №1

14.15-17.00

(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії лікарів Департаменту охорони здоров`я
обласної державної адміністрації
10.00-13.00

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання з
хімії учнів закладів загальної середньої освіти та
професійної (професійно-технічної) освіти
(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса,
вул. Канатна, 83,
3 поверх;
мала конференц-зала
м. Одеса,
пункти ЗНО
відповідно до
затвердженого
переліку

Урочисті заходи та вручення нагород з нагоди Дня
медичного працівника
14.00

(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

14 червня
Всесвітній день донора крові
Особистий прийом громадян керівником апарату
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Ткачуком І.М.

м. Одеса,
адмінбудинок №1

14.15-17.00

(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

Проведення комплексної перевірки роботи служби
діловодства, Експертної комісії, архівного підрозділу
ПАТ «Одеський завод радіально-сверлильних

м. Одеса,
вул. Бугаївська, 21

верстатів»
10.00

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

15 червня
День захисту прав людей похилого віку
16 червня
День смт Овідіополь

Овідіопольський
район

17 червня
День батька
День медичного працівника
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
18 червня
Проведення комплексної перевірки роботи служби
діловодства, Експертної комісії, архівного підрозділу
Головного управління пенсійного фонду України в
Одеській області

м. Одеса,
адмінбудинок №1

10.00

(Відповідальна: Білоусова Л.Г.)

19 червня
Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах
конфлікту
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Шаталовою С.М.
м.Одеса,
адмінбудинок № 1
Час: 14.15-17.00

(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.)

Проведення виїзного прийому громадян директором
департаменту житлово-комунального господарства
та
енергоефективності
обласної
державної Білгород-Дністровська
адміністрації Шалигайлом А.І. в Білгородрайонна державна
Дністровському районі
адміністрація
11.00-14.00

(Відповідальна: Шалигайло А.І.)

Участь у XX Всеукраїнському конкурсі професійної
м. Київ, вул.
майстерності серед випускників медичних та
Білецького, 16,
фармацевтичних
коледжів
(училищ)
за
спеціалізацією «Сестринська справа» «ЕСКУЛАП «Київський медичний
коледж ім.
2018»
П.І. Гаврося», актова
зала
(Відповідальний: Полясний В.О.)
20 червня
Всесвітній день біженців
Організація та проведення засідання атестаційної
комісії лікарів Департаменту охорони здоров`я
обласної державної адміністрації
10.00-13.00

(Відповідальний: Полясний В.О.)

Моніторинговий візит директора Департаменту
соціальної та сімейної політики обласної державної
адміністрації Коваленко Л.В. щодо дотримання
вимог чинного законодавства в управлінні
соціального захисту населення Великомихайлівської
районної державної адміністрації

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

смт Велика
Михайлівка,
вул. Центральна, 123

(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

Виїзний прийом директора Департаменту соціальної
та
сімейної
політики
обласної
державної
адміністрації в управлінні соціального захисту
населення Великомихайлівської районної державної
адміністрації

смт Велика
Михайлівка,
вул. Центральна, 123

(Відповідальна: Коваленко Л.В.)

Підготовка та організація засідання робочої зустрічі
з питань знакування та маркування маршрутів
активного туризму в одеському регіоні

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Шека О.О.)

Проведення тематичної перевірки роботи архівного
підрозділу Одеської організації спілки композиторів
України

м. Одеса,
Сабоніїв міст, 1

10.00

(Відповідальний: Білоусова Л.Г.)

21 червня
Особистий прийом громадян заступником голови
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Колебошиним С.В.

м. Одеса,
адмінбудинок № 1

14.15-17.00

(відповідальний: Степанов Є.О.)

Проведення комплексної
архівного
відділу
райдержадміністрації

перевірки діяльності
Роздільнянської

10.00

Роздільнянська
районна державна
адміністрація

(Відповідальний: Білоусова Л.Г.)

22 червня
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
м. Одеса,
Урочисте покладання букетів, корзин із живих квітів
Центральний парк
до пам’ятника «Невідомому матросу» на Алеї
культури й відпочинку
слави у парку ім. Т.Г. Шевченка
ім. Т.Г. Шевченка
(Відповідальний: Дудченко Ю.В.)
Алея слави
Виїзний особистий прийом громадян начальником
Ренійська районна
управління аграрної політики обласної державної
державна
адміністрації Петрівим І.М. у Ренійському районі
адміністрація
(Відповідальний: Петрів І.М.)

Меморіальні заходи та покладання квітів у зв’язку з
Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні
(Відповідальна: Олійник О.В.)

Біля пам’ятника
«Невідомому
матросу» у
Центральному
міському парку
культури та
відпочинку
ім. Т.Г. Шевченка

23 червня
День державної служби
Міжнародний Олімпійський день
24 червня
День молоді
День молодіжних і дитячих громадських організацій
25 червня
День митної служби України
Міжнародний день моряка
26 червня
Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх
незаконного обігу
Міжнародний день на підтримку жертв тортур
Особистий прийом громадян головою Одеської
обласної державної адміністрації Степановим М.В.
м. Одеса,
адмінбудинок №1
14.15-17.00

(Відповідальний: Лазуткін С.С.)

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

(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

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

27 червня
День малих і середніх підприємств
Міжнародний день рибальства
Особистий прийом громадян першим заступником
голови
обласної
державної
адміністрації
Терещуком О.Д.

м. Одеса,
адмінбудинок №1

14.15-17.00

(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

Урочистості до дня Конституції України
(Відповідальна: Олійник О.В.)

Урочисті заходи, вручення державних нагород
України з нагоди 22-ї річниці Конституції України
12.00
(Відповідальна: Гуменюк Г.Д.)

Організація та проведення засідання атестаційної
комісії Департаменту охорони здоров`я обласної
державної адміністрації з атестації молодших
спеціалістів з медичною освітою лікувальнопрофілактичних закладів м. Одеси
10.00

Одеський
національний
академічний театр
опери та балету
Одеський
національний
академічний театр
опери та балету
м. Одеса,
вул. Ак.Воробйова, 5,
КУ «Одеська міська
клінічна лікарня
№11», актовий зал

(Відповідальний: Полясний В.О.)

28 червня
День Конституції України
Особистий прийом громадян керівником апарату
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Ткачуком І.М.

м. Одеса,
адмінбудинок №1

14.15-17.00

(Відповідальний: Бішляга М.Є.)

Покладання букетів, корзин із живих квітів з нагоди
відзначення Дня Конституції України біля
пам’ятника Т.Г. Шевченку
(Відповідальний: Дудченко Ю.В.)

Участь у роботі Ситуаційного центру Головного
управління Національної поліції в Одеській області

м. Одеса,
Центральний парк
культури та
відпочинку
ім. Т.Г. Шевченка
м. Одеса,
Головне управління

щодо забезпечення охорони громадської безпеки, Національної поліції в
громадського порядку при проведенні святкування
Одеській області
Дня Конституції України
(Відповідальний: Готко С.М.)

29 червня
30 червня
День винахідника і раціоналізатора
I декада
Організація засідання міжвідомчої робочої групи з
реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей в Одеській області

м. Одеса,
адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Кіріяк А.І.)

Міжнародний фестиваль академічного класичного
мистецтва «Odessa Classics» за участю всесвітньо
відомого Берлінського камерного оркестру

м. Одеса,
обласна філармонія

(Відповідальна: Олійник О.В.)

ІІ декада
Виїзд делегації від Одещини для участі у соборі
«Кубрат збирає своїх нащадків», що проводиться за
ініціативою Асамблеї болгар України

Полтавська область,
с. Мале Перещепино

(Відповідальна: Олійник О.В.)

Всеукраїнський конкурс молодих скрипалів пам’яті
Давида Ойстраха
(Відповідальна: Олійник О.В.)

Участь у проведенні гастрономічного фестивалю
«Пекельна кухня»

м. Одеса,
Одеська національна
музична академія
ім. А.В. Нежданової
м. БілгородДністровський

(Відповідальний: Шека О.О.)

ІІІ декада
Міжнародний фестиваль німого кіно «Німі ночі»
(Відповідальна: Олійник О.В.)

V рок-фестиваль «Дунайська січ»
(Відповідальна: Олійник О.В.)

Одеський морський
вокзал
м. Ізмаїл

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

м. Одеса,
адмінбудинок №1

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальна: Новіцька Н.В.)

Засідання архітектурно-містобудівної ради при
управлінні з питань містобудування та архітектури
обласної державної адміністрації

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальна: Бєлєнко Н.В.)

Протягом місяця
Виїзний особистий прийом громадян головою
Одеської
обласної
державної
адміністрації
Роздільнянська та
Степановим
М.В.
у
Роздільнянському
та
Іванівська районні
Іванівському районах
державні адміністрації
(Відповідальний: Лазуткін С.С.)

Виїзний особистий прийом громадян першим
заступником голови Одеської обласної державної
адміністрації Терещуком О.Д. в Ізмаїльському та
Татарбунарському районах

Ізмаїльська і
Татарбунарська
районні державні
адміністрації

(Відповідальний: Дімітрічак О.І.)

Виїзний особистий прийом громадян заступником
голови Одеської обласної державної адміністрації
Кілійська та
Шаталовою С.М. у Кілійському та Окнянському
Окнянська районні
районах
державні адміністрації
(Відповідальна: Яганцян М.С.)

Виїзний особистий прийом громадян заступником
голови Одеської обласної державної адміністрації
Балтська та
Колебошиним С.В. у Балтському та Березівському Березівська районні
районах
державні адміністрації
(Відповідальний: Степанов Є.О.)

Проведення
виїзного
прийому
громадян Миколаївська районна
начальником управління з питань містобудування та
державна

архітектури обласної державної адміністрації
Бєлєнко Н.В. у Миколаївському районі

адміністрація

(Відповідальна: Бєлєнко Н.В.)

Проведення внутрішніх аудитів згідно з Планом
проведення внутрішніх аудитів в Одеській обласній
державній адміністрації на І півріччя 2018 року

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний : Волошановський І.І.)

Одеський обласний
Перевірка ведення військового обліку та бронювання військовий комісаріат,
в Березівській районній державній адміністрації
Березівська районна
державна
(Відповідальний: Готко С.М.)
адміністрація
Проведення моніторингу стану виконання місцевих
бюджетів з урахуванням факторів впливу на
наповнення
основних
бюджетоутворюючих
показників – ДПФО та плати за землю. Підготовка
м. Одеса,
дорожньої карти по заходах щодо забезпечення
адмінбудинок №1
зростання рівня середніх заробітних плат у галузях
економіки області
(Відповідальна: Зінченко М.А.)

Відпрацювання з галузевими структурами та
статистичними органами показників базового
контингенту по кожній галузі, згідно з якими будуть
обраховані показники бюджету на 2019 рік

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальна: Зінченко М.А.)

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.)

Виїзди до смт Сергіївка для вивчення ситуації щодо
написання проекту розвитку Сергіївки як курорту
місцевого значення для оздоровлення дітей з метою
розвитку лікувального туризму в регіоні

Одеська область,
смт Сергіївка

(Відповідальний: Шека О.О.)

Відвідування прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу

Іванівський,
Окнянський,

(Відповідальна: Кіріяк А.І.)

Проведення виїзного прийому громадян директором
Департаменту охорони здоров᾿я обласної державної
адміністрації Полясним В.О. в Ширяївському районі
(Відповідальний: Полясний В.О.)

Організація та проведення музично-культурницького
проекту до дня молоді та Дня Конституції «ROCK
SEA»

Овідіопольський
райони
Ширяївська районна
державна
адміністрація

м. Одеса

(Відповідальний: Лончак О.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
(Відповідальний: Буюклі В.І.)

м. Одеса,
адмінбудинок №1

Проведення інформаційної підтримки рубрики
«Запобігання і протидія корупції», утвореної на
офіційному веб-порталі Одеської обласної державної
адміністрації,
наповнення
її
відповідними
матеріалами

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Буюклі В.І.)

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 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

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
(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

м. Одеса,
адмінбудинок №1

Внесення змін до Єдиного реєстру об’єктів
державної власності, які перебувають в управлінні
обласної та районних державних адміністрацій, за
допомогою АС «Юридичні особи» та підготовка за I
квартал 2018 року звіту «Формування Єдиного
реєстру об’єктів державної власності» засобами АС
«Юридичні особи»

м. Одеса,
адмінбудинок №1

(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Урочистості, присвячені 110-річчю с. Вишневе

Крупський Олександр Олександрович 7189-603

Любашівський район

