ОСНОВНІ ЗАХОДИ
за участю структурних підрозділів Одеської обласної державної
адміністрації
на жовтень 2021 року
Зміст заходу

Місце проведення

1 жовтня
Міжнародний день людей похилого віку
Міжнародний день музики
День ветерана
2 жовтня
Міжнародний день боротьби проти насилля
Міжнародний день соціального педагога
Проведення
обласного
фестивалю
м. Одеса,
аматорського
театрального
мистецтва
вул. Польська, 20,
«Театральна весна»
Одеський обласний центр
(Відповідальна: Олійник О.В.)

2-3 жовтня
Проведення Кубку Одеської області з
годзю-рю карате серед дітей, юнаків,
юніорів та дорослих

української культури

м. Одеса,
вул. Академічна, 9

(Відповідальна: Кольчак В.А.)

3 жовтня
День працівників освіти
День територіальної оборони України
4 жовтня
Всесвітній день архітектора
Всесвітній день захисту тварин
Всесвітній тиждень космосу
Міжнародний день житла
4-8 жовтня
Проведення
екскурсій
до
музею
м. Одеса,
меморіального комплексу «Алея Слави» в
музей меморіального
Одеському МЦ ВПВУМ «Пост №1»
комплексу «Алея Слави»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

5 жовтня
Всесвітній день учителів
м. Одеса
Педагогічна
майстерня
«Розбудова
пл. Михайлівська,17,
ефективного освітнього середовища ЗЗСО у
КЗВО «Одеська академія
поступах до національних та громадянських
неперервної освіти Одеської
цінностей»
обласної ради»
(Відповідальний: Лончак О.А.)
(онлайн-режим)
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Проведення урочистих заходів з нагоди 100
років із дня заснування Одеського
національного економічного університету
(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса,
пров. Чайковського, 1,
Одеський національний
академічний театр опери та
балету

6 жовтня
Всесвітній день середовища проживання
Проведення
засідання
творчої
групи
м.Одесса
«Реалізація
естетичного
компоненту
вул. Жуковського, 17,
виховання учнів
засобами педагогіки
«Одеський дошкільний
Монтессорі»
навчальний
заклад «Ясла - Садок» № 75»
(Відповідальний: Лончак О.А.)
7 жовтня
Проведення
конференції
«Розвиток
математичної компетентності у процесі
викладання природничих дисциплін»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення засідання Ради молодих вчених
при
Одеській
обласній
державній
адміністрації

м. Одеса
пл. Михайлівська, 17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Лончак О.А.)

8 жовтня
День юриста
8-10 жовтня
Проведення відкритого чемпіонату Одеської
області зі спортивного туризму – водний
туризм: змагання з техніки водного туризму
«Пам’яті товарища»

Миколаївська область,
с. Мигія

(Відповідальна: Кольчак В.А.)

9 жовтня
Міжнародний день поштової служби
Обласний
фестиваль-конкурс
поетівОдеська область,
аматорів «Осінь в Бірзулі»
Подільский район,
с. Бочманівка
(Відповідальна: Олійник О.В.)
10 жовтня
Всесвітній день охорони психічного здоров’я
День працівників стандартизації та метрології
День художника
11 жовтня
Міжнародний день дівчаток
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12 жовтня
Проведення семінар-практикуму
«Формування предметних компетентностей
учнів на уроках географії з урахуванням
краєзнавчого компоненту» та Майстер-клас
«Формування
культури інтернет- спілкування. Безпечна
цифрова-комунікація»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення заходів з перевірки технічного
стану
територіальної автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення
цивільного захисту Одеської області

м. Одеса
пл. Михайлівська, 17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Готко С.М.)

13 жовтня
Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих
м. Одеса,
Проведення
методичного
семінару
пл. Михайлівська, 17,
«Сучасний
інструментарій
оцінювання
КЗВО «Одеська академія
навчальних досягнень учнів з фізики»
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(Відповідальний: Лончак О.А.)
(онлайн-режим)
Проведення сесії з професійного розвитку
м. Одеса,
супервізорів
пров. Нахімова, 8
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення науково-практичного семінару
м. Одеса,
«Розвиток
та
виконання
соціальновул. Ільфа і Петрова, 31а,
орієнтованої
особистості
в
умовах
Одеський НВК „Ступені”
Вальдорфської школи»
(загальноосвітня вальдорфська
школа І-ІІІ ст. – дитячий
(Відповідальний: Лончак О.А.)
садок)»
14 жовтня
Всесвітній день зору
Міжнародний день стандартизації
100 років із часу проведення І Всеукраїнського православного церковного
Собору, на якому підтверджено автокефалію Української православної
церкви та обрано її керівництво на чолі з митрополитом Василем
Липківським (14-30.10.1921)
День захисників і захисниць України
День Українського козацтва
Проведення заходів до Дня захисника
Одеська область
України
(Відповідальна: Олійник О.В.)

Участь в урочистому покладанні вінків та
кошиків з квітами до пам’ятника учасникам
АТО біля обласної адміністрації
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.)

Адмінбудинок № 1
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15 жовтня
Всесвітній день боротьби з раком грудей
Міжнародний день сільських жінок
Проведення
семінару
«Ігрові
форми
м. Одеса
залучення учнів до математичної творчості
пл. Михайлівська, 17,
(тематичні квести, брейн-ринги, вікторини
КЗВО «Одеська академія
тощо)»
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
(Відповідальний: Лончак О.А.)
16 жовтня
Всесвітній день продовольства
25 років із дня заснування Конституційного Суду України (16.10.1996)
День працівників целюлозно-паперової промисловості
Проведення відкритого чемпіонату Одеської
Одеська область,
області
зі
спортивного
туризму
–
Одеський район,
автотуризму
с. Визирка
(Відповідальна: Кольчак В.А.)

Проведення відкритого чемпіонату Одеської
області з бодібілдингу
(Відповідальна: Кольчак В.А.)

Урочиста хода з нагоди відзначення
Європейського дня боротьби з торгівлею
людьми

м. Одеса,
пр-т Шевченка, 1а
Адмінбудинок № 1

(Відповідальна: Дементьєва Т.М.)

17 жовтня
Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності
День працівників харчової промисловості
18 жовтня
Європейський День боротьби з торгівлею людьми
19 жовтня
День відповідальності людини
Проведення науково-практичних семінарів
м. Одеса
«Формування
комунікативної
пл. Михайлівська, 17,
компетентності
консультантів
центрів
КЗВО «Одеська академія
професійного розвитку педагогів на засадах
соціального
партнерства»,
«Сучасний неперервної освіти Одеської
обласної ради»
інструментарій оцінювання навчальних
(онлайн-режим)
досягнень учнів з хімії»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

20 жовтня
Всесвітній день статистики
Міжнародний день авіадиспетчера
Міжнародний день кухара і кулінара
Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
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Проведення постійно діючого
«Дизайн сучасного уроку»

семінару

(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса
пл. Михайлівська, 17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)

21 жовтня
Міжнародний день кредитних спілок
Проведення майстер-клаус: Фонематичний
м. Одеса
недорозвиток
мовлення:
граючись,
пл. Михайлівська, 17,
навчаємось (ігрові засоби корекції ФФН) та
КЗВО «Одеська академія
методичного
семінару
«Сучасний неперервної освіти Одеської
інструментарій оцінювання навчальних
обласної ради»
досягнень учнів з біології»
(онлайн-режим)
(Відповідальний: Лончак О.А.)

22 жовтня
Проведення Третьої Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Євроінтеграція
екологічної політики України»

м. Одеса,
вул. Львівська, 15

(Відповідальний: Буланович П.Г.)

23 жовтня
Проведення святкового заходу «Посвячення
в курсанти флотилії»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса,
вул. Канатна, 8

24 жовтня
День Організації Об’єднаних Націй
Всесвітній день інформації щодо розвитку
27 жовтня
Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
Проведення
Чемпіонату
України
з
м. Одеса,
кікбоксингу WAKO серед ДЮСШ та пров. Сільськогосподарський,
спортивних клубів
2
(Відповідальна: Кольчак В.А.)

Проведення
методичних
семінарів
«Сучасний
інструментарій
оцінювання
навчальних досягнень учнів з географії»
«Сучасний
інструментарій
оцінювання
навчальних досягнень учнів з історії»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Школа для керівників опорних закладів
освіти «Проактивний керівник – якісна
освіта»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса
пл. Михайлівська, 17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
м. Одеса
пл. Михайлівська, 17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
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28 жовтня
День визволення України від фашистських загарбників
Участь в урочистому покладанні вінків та
кошиків
з
квітами
до
пам’ятника
«Невідомому матросу» на Алеї слави за
Адмінбудинок № 1
участю роти почесної варти з нагоди
відзначення Дня визволення України від
фашистських загарбників
(Відповідальна: Дементьєва Т.М.)

Проведення
засідання
територіальної
атестаційної
комісії
з
присвоєння
кваліфікаційних
категорій
тренерам
Одеської області

Адмінбудинок № 1

(Відповідальна: Кольчак В.А.)

Проведення семінар-наради «Навчання в
епоху цифрових технологій»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення
засідання
творчої
групи
«Алгоритм дії керівника інтернатного
закладу у підвищенні кваліфікації педагогів
у міжкурсовий період»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення сесії – обмін досвідом
«Пілотний експеримент: початкова школа.
Постскриптум»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

29 жовтня
Проведення вебінару – круглого столу
«Вивчення та аналіз стану освітнього
процесу. ECERS – європейська рамка
оцінювання якості дошкільної освіти»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення презентації соціальних ініціатив
центру «Нова українська школа». Тренінг з
розвитку команди

(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса
пл. Михайлівська, 17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
м. Одеса
пл. Михайлівська, 17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
м. Одеса
пл. Михайлівська,17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
м. Одеса,
пл. Михайлівська,17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
(онлайн-режим)
м. Одеса,
пров. Нахімова, 8,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
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31 жовтня
Міжнародний день економії
Міжнародний день Чорного моря
День автомобіліста і дорожника
Щотижня
Проведення апаратної наради Одеської
Адмінбудинок № 1
обласної державної адміністрації
(Відповідальна: Новіцька Н.В.)

Проведення селекторної наради з головами
районних
державних
адміністрацій,
районних рад, сільськими, селищними,
міськими головами

Адмінбудинок № 1,
каб. 632

(Відповідальна: Новіцька Н.В.)

Проведення брифінгів голови обласної
державної адміністрації, його заступників, з
питань, що розглядались на апаратній нараді
обласної державної адміністрації

Адмінбудинок № 1,
приймальна громадян

(Відповідальна: Легеза А.Р.)

Проведення засідання оперативного штабу
Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації з COVID-19

Адмінбудинок № 2

(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.)

Проведення засідання атестаційної комісії
лікарів за участю директора Департаменту
охорони здоров’я обласної державної
адміністрації

Адмінбудинок № 2

(Відповідальна: Одарій-Захар’єва Н.В.)

Проведення засідання
державної адміністрації

Протягом місяця
колегії обласної

Адмінбудинок № 1

(Відповідальна: Новіцька Н.В.)

Проведення навчання щодо впровадження
системи
електронного
документообігу
«АСКОД»

Адмінбудинок № 1

(Відповідальна: Джуган Д.С.)

Проведення
брифінгів
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
(за
окремими
дорученнями голови обласної державної
адміністрації)

Адмінбудинок № 1,
приймальна громадян

(Відповідальна: Легеза А.Р.)

Проведення
засідання
регіональної
Консультативної ради у справах ветеранів
війни, сімей загиблих (померлих) захисників
України
(Відповідальна: Легеза А.Р.)

Адмінбудинок № 1
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Проведення засідання Консультативної ради
з питань охорони культурної спадщини
Одеської області

Адмінбудинок № 2

(Відповідальна: Олійник О.В.)

Проведення засідання Ради представників
національно-культурних товариств

Адмінбудинок № 2

(Відповідальна: Олійник О.В.)

Вручення обласної літературної
ім. Валентина Мороза

премії

м.Одеса

(Відповідальна: Олійник О.В.)

Проведення робочої наради з питання
сталого
водозабезпечення
мешканців
Одеської області

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

Проведення засідання регіональної робочої
групи з ефективності управління державним
майном

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

Проведення засідання територіальної комісії
з питань
узгодження
заборгованості
з різниці в тарифах

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

Проведення
засідання
Регіонального
оперативного штабу з підготовки об’єктів
житлово-комунального,
паливноенергетичного господарства та соціальнокультурної сфери області до роботи в
осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Шалигайло А.І.)

Проведення заходів із забезпечення роботи
комунікативного центру при обласній
координаційній групі з питань реалізації на
території Одеської області програми
Президента України «Велике будівництво»

м.Одеса

(Відповідальна: Зінченко М.А)

Проведення роботи
з профільними
міністерствами по залученню цільових
коштів для соціально-економічного розвитку
Одеської області за рахунок коштів
субвенцій державного бюджету та коштів,
передбачених для реалізації завдань і заходів
державних програм

м.Одеса

(Відповідальна: Зінченко М.А)

Проведення засідання комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних ситуацій обласної державної
адміністрації
(Відповідальний: Готко С.М.)

Адмінбудинок № 1
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Проведення координаційної роботи штабу з
ліквідації медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру внаслідок
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Готко С.М.)

Проведення тематичної перевірки роботи
служби діловодства, експертної комісії та
архівного
підрозділу
Одеського
міжобласного
відділення
Спілки
театральних діячів України та Одеського
державного університету

м. Одеса,
вул. Пастера, 15,
вул. Пантелеймоновська, 13

(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.)

Проведення контрольної перевірки роботи
служби діловодства, експертної комісії та
архівного підрозділу Держаного закладу
«Одеська національна наукова бібліотека»
та Державного регіонального проектного
вишуковального
інституту
«Укрпівденьводогосп»

м. Одеса,
вул. Пастера, 13,
вул. Івана та Юрія Лип, 13

(Відповідальний: Лук’янчук П.Х.)

Проведення селекторної наради
щодо
проекту
Програми
із
забезпечення
територіальних громад Одеської області
містобудівною
документацією
з
просторового розвитку територій
на
2022-2025 роки

Адмінбудинок № 1

(Відповідальна: Бєлєнко Н.В.)

Проведення
засідання
архітектурномістобудівної ради при управлінні з питань
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації

Адмінбудинок № 1

(Відповідальна: Бєлєнко Н.В.)

Проведення
заходів
із
введення
в
експлуатацію та передачі на баланс органам
місцевого самоврядування амбулаторій
загальної практики сімейної медицини

Одеська область

(Відповідальний: Лунгул В.В.)

Проведення ІІ етапу інтелектуальних
змагань з базових дисциплін для учнів
сільських шкіл
(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса,
пл. Михайлівська,17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
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Проведення
засідання
творчої
групи
«Оновлення навчально - методичного
забезпечення для викладання болгарської
мови у 10 класі»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення ХІ-го Всеукраїнського конкурсу
фахової
майстерності
для
вчителівукраїністів ЗЗСО. «Соняшник-учитель»
(координація)
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення
засідання
регіональної
експертної ради з атестації закладів
професійної (професійно-технічної) освіти

м. Одеса,
пл. Михайлівська,17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
м. Одеса,
пл. Михайлівська,17,
КЗВО «Одеська академія
неперервної освіти Одеської
обласної ради»
Адмінбудинок № 2

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення
Всеукраїнського
майстерності
UKRAINE»

обласного
етапу
конкурсу
професійної
«WORLDSKILLS

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення
України

заходів

до Дня

Захисника

м. Одеса,
вул. Новосельського, 86,
Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти
Одеської області
Одеська область

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення І етапу ІХ Всеукраїнської
науково-технічної виставки молодіжних
інновацій проектів «Майбутнє України»
(обласний етап)
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнських
відкритих
змагань
учнівської молоді з картингу «Кубок
Шахматова
Ф.В.»
(шосейно-кільцеві
перегони)

м. Одеса,
КУ «Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання»
м. Одеса,
КУ «Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення обласного етапу
Кубку
України зі спортивного пішохідного туризму
«Осінній марафон»

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення
обласного
етапу
Всеукраїнського
біологічного
форуму
учнівської та студентської молоді «Дотик
природи»
(Відповідальний: Лончак О.А.)

м. Одеса,
КУ «Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання»
м. Одеса,
КУ «Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання»
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Проведення обласного етапу Чемпіонату
України зі спортивного орієнтування серед
вихованців
позашкільних
навчальних
закладів
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення фінальних змагань у програмі
«Шкіряний м’яч» в рамках обласної
Спартакіади учнів закладів загальної
середньої освіти серед команд юнаків та
дівчат ІІ, ІІІ групи

м. Одеса,
КУ «Одеський обласний
гуманітарний центр
позашкільної освіти та
виховання»
м. Одеса,
Одеська обласна
спеціалізована спортивна
школа олімпійського резерву

(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення фінальних змагань з тенісу
настільного серед команд ІІ та ІІІ груп в
рамках обласної Спартакіади учнів закладів
загальної середньої освіти
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення зональних та фінальних змагань
з гандболу серед команд дівчат І, ІІ та ІІІ
груп в рамках обласної Спартакіади учнів
закладів загальної середньої освіти
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення зональних та фінальних змагань
з волейболу серед команд дівчат І, ІІ та ІІІ
груп в рамках обласної Спартакіади учнів
закладів загальної середньої освіти
(Відповідальний: Лончак О.А.)

Проведення засідання комісії з питань
дотримання законодавства про працю

м. Одеса,
Одеська обласна
спеціалізована спортивна
школа олімпійського резерву
м. Одеса,
Одеська обласна
спеціалізована спортивна
школа олімпійського резерву
м. Одеса,
Одеська обласна
спеціалізована спортивна
школа олімпійського резерву
Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Проведення робочих нарад, зустрічей щодо
оперативного вирішення проблемних питань
розвитку та функціонування промислових
підприємств області

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Проведення
зустрічей
з
депутатами
Верховної Ради України від Одеської
області з метою розгляду законодавчих
ініціатив, прийняття яких має вагоме
значення
для
соціально-економічного
розвитку регіону

Адмінбудинок № 1,
територіальні громади
Одеської області

(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Проведення засідання науково-експертної
ради з питань соціально-економічного,
науково-технічного
та
інноваційного
розвитку області
(Відповідальний: Радулов Д.Д.)

Адмінбудинок № 1
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Зустріч голови Одеської обласної державної
адміністрації Сергія Гриневецького з
президентом Торгово-промислової палати
України Геннадієм Чижиковим

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Григоришин Р.М.)

Проведення засідання Туристичної ради при
Одеській обласній державній адміністрації

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Григоришин Р.М.)

Проведення засідання робочої групи з
розробки комплексного плану розвитку
Білгород-Дністровської
(Аккерманської)
фортеці

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Григоришин Р.М.)

Проведення виїзного науково-практичного
семінару «Актуальні питання організації
санаторно-курортного
лікування
та
реабілітації на курортах»
(Відповідальний: Григоришин Р.М.)

Проведення засідання обласної комісії з
визначення даних про заробітну плату
працівників за роботу в зоні відчуження в
1986-1990 роках

Одеська область,
Білгород-Дністровський
район,
смт Сергіївка

Адмінбудинок № 2

(Відповідальна: Дементьєва Т.М.)

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

Адмінбудинок № 2

(Відповідальна: Дементьєва Т.М.)

Проведення наради з підведення підсумків
по збиранню зернових та зерно бобових
культур врожаю у 2021році

м. Одеса

(Відповідальна: Стоянова А.А.)

Проведення семінару з впровадження
новітніх технологій вирощування молодняка
ВРХ молочного напрямку

Одеська область

(Відповідальна: Стоянова А.А.)

Проведення круглого столу
в рамках
Міжнародного дня сільських жінок на тему:
«Сучасні тенденції та перспективи розвитку
малих форм господарювання на селі в
контексті системи державної підтримки
сільськогосподарських виробників»

м. Одеса

(Відповідальна: Стоянова А.А.)

Проведення засідання конкурсної комісії з
питань фінансової підтримки сільгосптовар
виробників з обласного бюджету
(Відповідальна: Стоянова А.А.)

м. Одеса
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Проведення «Круглого столу» з розряду
проблемних
питань
виноградськовиноробної галузі України на базі ТОВ
«ПТК Шабо»
(Відповідальна: Стоянова А.А.)

Проведення
профілактичних рейдів в
населених
пунктах
Одеської
області

Одеська область,
Білгород-Дністровський
район,
с. Шабо,
вул. Швейцарська, 10
Одеська область

(Відповідальна: Утюпіна Н.М.)

Проведення засідання робочої групи з
вивчення проблемних питань сплати
екологічного податку за
розміщення
відходів на Одеському Міському звалищі
ТПВ-1 «Дальницькі кар’єри» земельного
податку та визначення шляхів їх вирішення

Адмінбудинок № 1

(Відповідальний: Буланович П.Г.)

Проведення акції
Чорного моря»

«Міжнародний

(Відповідальний: Буланович П.Г.)
Олександр СТРАТІЙЧУК 7189-221

день

Адмінбудинок № 2

