Додаток
Інформація
про стан та проблемні питання з виконання плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації
українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 № 179-р, за 2019 рік

Найменування завдання згідно з
розпорядженням
3.
Сприяти
діяльності
організацій
громадянського суспільства, які працюють з
місцевими
громадами,
з
проведення
просвітницьких заходів в Донецькій та
Луганській областях, насамперед у населених
пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, а
також на тимчасово окупованих територіях

5. Вжити заходів для розвитку та посилення
міжрегіонального співробітництва з реалізації
економічних, соціальних, освітніх, туристичних,
інформаційних
та
культурно-мистецьких
проектів, зокрема:
1)

забезпечити

підтримку

та

Інформація щодо стану та терміну виконання
05-10.07.2019 надано сприяння участі представників інститутів
громадянського суспільства Одеської області у семінарі-тренінгу
(м. Харьків) щодо організації проведення Всеукраїнського фестивалю «З
країни в Україну».
19.09.2019 за ініціативою Міністерства інформаційної політики України
проведено семінар для державних службовців та громадських активістів
на тему «Інформування суспільства про процес європейської інтеграції
та просування європейських цінностей». В заході взяли участь
представники облдержадміністрації та громадських
об’єднань
«Ветеранів та інвалідів АТО «РАПІРА», «Правозахисне товариство
«Співдружність»,
«Одеський
регіональний
центр
соціальноекономічного моніторингу і правової інформації «Альтернатива», «Рух
суспільних ініціатив», «Одеське відділення спілки поляків в Україні
ім. Адама Міцкевича»

Проведено спільні заходи разом з Регіональним представництвом
Консультативної місії Європейського Союзу в Одесі, представниками
правоохоронних органів та громадських об’єднань Одеської області:
- засідання щодо обміну інформацією про реагування на поширені
порушення виборчого процесу. Учасники обговорили питання співпраці
між облдержадміністрацією, ГУ НПУ та громадським об’єднанням
сприяння «Комітет виборців України» щодо моніторингу проведення виборчих

Проблемні
питання, що
виникли під
час виконання

організаціям
громадянського
суспільства,
діяльність яких спрямована на забезпечення
місцевого і регіонального розвитку, у залученні
громадян до процесу міжрегіонального обміну та
співробітництва.

процесів в області;
- публічне громадське обговорення у формі «круглого столу» щодо
регіональної стратегії безпеки;
- публічне громадське обговорення у формі «круглого столу» щодо
забезпечення рівності, толерантності та громадського порядку «Маршу
рівності».

2)
сприяти організації та проведенню
міжрегіональних
форумів,
зустрічей
представників ділових кіл з різних регіонів,
презентацій, засідань за круглим столом, а також
комунікаційних заходів за участю внутрішньо
переміщених осіб, експертів, зокрема стосовно
тематики реінтеграції тимчасово окупованих
територій.

За звітний період надавалось сприяння ініціативам громадськості за
участю внутрішньо переміщених осіб, експертів, зокрема стосовно
тематики реінтеграції тимчасово окупованих територій:
14.03.2019 забезпечено проведення експертної зустрічі з питань
розроблення та подання Кабінету Міністрів України «Плану заходів
на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії популяризації української мови
до 2030 року «Сильна мова – успішна держава»;
04.04.2019 відбулося публічне громадське обговорення у форматі
інформаційно-просвітницької зустрічі «Шлях України до НАТО»;
08.06.2019, в рамках реалізації Регіональної цільової програми сприяння
розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020
роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 14.03.2018
№659-VII, у коворкінговому центрі Impact Hub Odesa відбувся семінар
«Потенціал громадських об’єднань як чинник розвитку громади», що є
одним із етапів проекту «Успішна громада – свідома громада» як
переможця конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких у 2019 році надається підтримка за рахунок коштів
обласного бюджету;
05.07.2019 року надано сприяння у проведенні практичного тренінгу на
тему: «Мова ворожнечі» в публічному просторі: як ідентифікувати,
уникати та протидіяти?». Тренінг проведено представниками Ради
Європи з освітніх програм для адвокатів та юристів.

3)
сприяти
просуванню
туристичних продуктів на

регіональних З метою популяризації туристичного продукту Одеську область було
всесвітніх та представлено на 3-х міжнародних туристичних виставках:

міжнародних виставкових заходах шляхом - 25-ій Міжнародній туристичній виставці UITT «УКРАЇНА - Подорожі
організації роботи національних експозицій та Туризм» (27-29.03.2019 м. Київ);
України
- 18-ій Азербайджанській Міжнародній виставці «Туризм та подорожі» AITF 2019 (04-06.04.2019, м. Баку);
- 26-ому Міжнародному туристичному салоні «Україна» - UITM-2019
(02-04.10.2019, м. Київ).
У червні 2019 року представниками облдержадміністрації взято участь у
конференції «Smart Summer Conference», на якій було презентовано
туристичні та курортні продукти Одеської області
6. Сприяти висвітленню у засобах масової
інформації пріоритетних заходів щодо зміцнення
національної єдності, консолідації українського
суспільства та підтримки ініціатив громадськості
у зазначеній сфері, зокрема:
2) вжити дієвих заходів для збільшення зони
покриття теле- та радіомовлення на Кримському
півострові, забезпечити доступ до споживання
інформаційної
продукції
засобів
масової
інформації громадянам України, які проживають
на тимчасово окупованих територіях, а також в
усіх областях України, що наближені до
державного кордону та межують з іноземними
державами
3)
забезпечити
розроблення
зразків,
виготовлення і розміщення на відповідних носіях
та розповсюдження (трансляцію) у засобах
масової інформації соціальної реклами на тему
зміцнення національної єдності, консолідації
українського суспільства, цінностей свободи,
демократії та патріотизму, захисту України від

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
направлено лист з проханням розглянути можливість розширення
ліцензії провайдера програмної послуги цифрової багатоканальної
телемережі Одеської філії Концерну РРТ у частині збільшення кількості
каналів цифрового телевізійного мовлення.
Одночасно районні державні адміністрації Одеської області направили
численні звернення до ТОВ «Зеонбуд» про відсутність програм
загальнонаціональних мовників. Це змусило керівництво ТОВ «Зеонбуд»
звернутися до Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної
послуги. В результаті Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення прийнято рішення від 08.08.2019 № 1162,
щодо збільшення передавачів в Одеській області з 9 до 16, шляхом
установлення їх в м. Кодима, м. Балта, м. Болград, м. Рені, селище
Велика Михайлівка, с. Ліски, с. Петрівськ.
На носіях зовнішньої реклами в 26 районах області було розміщено білборди: «День Гідності та Свободи», «100-річчя проголошення Акта
злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки», «День Конституції України», «Голодомор 1932-1933. Ми
пам’ятаємо»

внутрішніх та зовнішніх загроз
8.
Забезпечити
підтримку
ініціатив
громадськості, спрямованих на проведення
заходів національно-патріотичного та військовопатріотичного виховання дітей і молоді, у
закладах оздоровлення та відпочинку в період
літньої оздоровчої компанії

Протягом року проведено II (обласний) етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). До організації
та підготовки заходу залучались представники громадських об’єднань
«Об’єднання громадських організацій учасників, ветеранів та інвалідів
антитерористичної операції міста Одеси та Одеської області»,
«Чорноморське гайдамацьке з’єднання», «Об’єднання добровольців
Одещини», «Об'єднання учасників-ветеранів АТО «Південь», та
благодійної організації «Сприяння територіальній безпеці - сила єдності»

11. Залучити до проведення заходів з
національно-патріотичного виховання учасників
антитерористичної
операції,
які
своєю
громадянською позицією сприяють консолідації
та розвиткові української нації, її історичної
свідомості, культури, а також популяризують
традиції боротьби за державну незалежність та
територіальну цілісність України

За звітний період в області проведено заходи з національнопатріотичного виховання за участю учасників антитерористичної
операції:
- тематичні години, історичні читання та відеоогляди «Патріотизм: учора
і сьогодні», «Герої поруч з нами» (заклади культури області);
- літературно-музичний вечір «Свято сильних, мужніх і безстрашних»;
- презентація книги «Відкрий для себе Україну» - першої із серії
науково-популярних книг «Патріот» (Одеська обласна універсальна
наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського);
- вечір-спогад «А Сотню вже зустріли небеса...» (Одеська обласна
бібліотека для юнацтва імені В.В. Маяковського);
- інформаційна година «Не заради Слави» (Одеська обласна бібліотека
для дітей ім. В. Катаєва);
- відкритий діалог «Зима, що нас змінила...» (Одеський обласний центр
української культури);
- літературно-музичні композиції «В нашій пам’яті вони назавжди
залишились» для учнівської молоді (обласні центри національних
культур);
- відеоперегляди, патріотичні години та вечори пам’яті «Була у їхньому
житті війна», «Пам’ятати заради живих», «Свіча пам’яті» за участі
військовослужбовців та учасників АТО/ООС (заклади культури
області);
- лекція «Образ захисника України в європейському образотворчому

мистецтві» для добровольців та членів їх сімей (Одеський музей
західного і східного мистецтва);
- зустріч учнів шкіл міста з добровольцями-учасниками АТО «Герої
добровольці» (Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав’я);
- патріотичні читання «В єдності наша сила», презентація книги
«Феномен відданості та героїзму» та зустріч з учасниками АТО та ООС
(Одеська
обласна
універсальна
наукова
бібліотека
ім. М.С. Грушевського);
- урок мужності «Вони для нас виборюють життя» (Одеська обласна
бібліотека для юнацтва імені В. Маяковського);
- вечір шани і пам’яті «Український доброволець-взірець патріотизму»
(Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва);
- години мужності «Ми славимо мужність і подвиг ваш», «Роль
добровільних формувань у захисті держави», зустрічі з учасником АТО
та ООС (обласні центри національних культур);
- патріотичні години, інтерактивні уроки та вечори пам’яті «Вклонімося
тим, хто поліг у бою», «Патріотизм не має віку», «Сини України» за
участі учасників АТО/ООС (заклади культури області);
- патріотично-краєзнавча бесіда «Шляхами подвигу і слави» (Одеська
обласна бібліотека для юнацтва імені В.В. Маяковського);
- бесіди, читання та години пам’яті «Подвиг героїв вічний», «Героїчні
подвиги наших земляків», «Пам’ять про війну нам книга залишає» за
участю учасників бойових дій в зоні АТО/ООС (заклади культури
області);
- вечір-спомин «Ми є, тому що були Ви. Сьогодні, дякуючи Вам, у нас є
Вітчизна» (Одеська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. М.С. Грушевського); години пам’яті «Герої - хто вони?», «Про війну
написано не все…», «Герої із АТО» (обласні центри національних
культур);
- огляди літератури, уроки пам’яті, години скорботи «Межі безсмертя і
слави», «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього!», «І пам’ятає світ
врятований» для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів за участі
учасників АТО/ООС (заклади культури області);
- науково-просвітницька лекція за участю представників військовопатріотичного клубу «Айдар» (Одеська обласна універсальна наукова

бібліотека ім. М.С. Грушевського); бесіди «За Україну, за ії волю»
(обласні центрі національних культур);
- патріотичні бесіди, уроки історичної пам’яті та літературно-музичні
композиції «Воїни АТО – гордість нашого району», «На своїй землі нас
не здолати!», «Їх імена стали символами мужності» за участі учасників
бойових дій в зоні АТО/ООС (заклади культури області);
- презентація антивоєнного роману Віталія Запеки «Цуцик» (Одеська
обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського);
- святковий захід для військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного
загону та Ізмаїльського загону морської охорони (обласний центр
національних культур м. Ізмаїл);
- меморіальні заходи та покладання квітів біля пам’ятників та пам’ятних
знаків воїнам, які загинули в зоні проведення АТО та ООС, до роковин
Іловайської трагедії в районах області;
- патріотичні години та бесіди «Служба в армії – обов’язок кожного»,
«Оживи історію, збережи пам’ять», «Я українець, і цим пишаюсь» за
участю учасників ООС (заклади культури області);
- історична година «Під димним небом України», літературна
композиція «Загинула за любов до України» до 90-річчя з дня
народження Алли Горської, художниці, учасниці правозахисного руху
(Одеська
обласна
універсальна
наукова
бібліотека
ім. М.С. Грушевського);
- інформаційні години та бесіди «Не викреслити з пам`яті народу»,
«Пройшла війна стежками долі», «Живуть герої серед нас» за участю
учасників АТО/ООС (заклади культури області);
- історичні читання «Сучасне свято з історичними витоками» (Одеська
обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського);
- бесіди та лекції «Від козаків до кіборгів», «Відповідь нескореного
народу», «Живі герої в пам’яті людській» за участі учасників АТО та
ООС для учнівської молоді (Одеська обласна бібліотека для юнацтва
ім. В.В. Маяковського);
- літературно-історична година «Все пам'ятає Батьківщина: і грім гармат,
і перемоги день» за участі наукового співробітника Одеського військово-

історичного
музею
оперативного
командування
«Південь»
Плотовського С.В. (Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва);
- лекції «Окупація та визвольна боротьба українського народу на
території Ананьївського району» для учнівської молоді, екскурсії для
ветеранів та членів ВО «Великі серця» (Ананьївський історико-художній
музей ім. Є.І. Столиці);
- козацький фестиваль «Покрова героїв» (с. Кам’яне Савранського
району);
- VIІ регіональний фестиваль українського народного мистецтва
«Козацька Бессарабія» (с. Михайлівка Саратського району);
- мистецький фестиваль «Козацьке свято в Татарці» (с. Татарка
Авангардівської селищної ради об’єднаної територіальної громади
Овідіопольського району);
- мистецький патріотичний фестиваль «Голос молоді» (м. БілгородДністровський);
- літературно-музичні вечори та святкові концерти «Мужність і відвага
крізь покоління», «З миром у серці», уроки мужності, лекції та виховні
години «Життя – Україні! Честь собі!», «Захисникам України
присвячується» за участю учасників бойових дій та учасників АТО та
ООС (заклади культури області);
- публічне громадське обговорення у формі «круглого столу» «Україна –
країна нескорених» за участю Центру патріотичного виховання та
організації дозвілля дітей та молоді м. Одеса для учнів загальноосвітніх
шкіл (Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В.В. Маяковського);
- тематичні, виховні години «Пам'яті Героїв Майдану», «Безперервний
шлях до незалежності», «Події, що змінили долю України» за участю
учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил в
Донецькій та Луганській областях (обласні центри національних
культур);
- інформаційні години, тематичні вечори, уроки мужності «Героями не
народжуються, ними стають», «Єдність і Свобода роблять нас гідними
нащадками наших батьків», «Шануймо героїв» із залученням
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції/операції

об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях (заклади культури
області);
- урок мужності «З Україною в серці» за участю представників
Військово-Морських Сил Збройних Сил України, патрульних катерів
«Старобільськ», «Слов’янськ» до Дня Збройних Сил України;
- публічне громадське обговорення на тему «Сторінки військової
звитяги» до 100-річчя початку Першого Зимового походу Армії УНР
(Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В.В. Маяковського);
- лекція «100-річчя Української революції» для студентської молоді,
зустріч учнівської молоді з військовослужбовцями - офіцерами Збройних
Сил України, учасниками АТО/ООС (Одеський історико-краєзнавчий
музей);
- відеолекція «Структура і формації Армії УНР» у рамках проекту
Українського інституту національної пам’яті та освітньої платформи
«Експертний Корпус» (Ананьївський історико-художній музей
ім. Є.І. Столиці);
- години мужності та бесіди «Історії яскраві сторінки», «Захист
Батьківщини – святий обов’язок кожної людини», «Народ та армія єдині»
за участю учасників АТО/ООС, військовослужбовців (заклади культури
області);
- інформаційні години «Свідчення для нащадків» (Одеська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського);
- уроки-реквієми «Пам'ять вічно жива», «Живі герої в пам'яті людській»
(Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В.В. Маяковського);
- урок-реквієм «Хай незгасне пам'ять про героїв», тематичні екскурсії в
Залі Бойової Слави (Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей
Придунав’я);
- вечори пам’яті «Сонце без миру не світить», «Пам`ятати, щоб жити» за
участю військовослужбовців та учасників АТО/ООС (заклади культури
області)
15. Організувати:
Надано сприяння трансляції відеороликів соціальної реклами в ефірі
2) замовлення для створення та розміщення телеканалів Одеської області, а також розміщено соціальну рекламу на
соціальної реклами, присвяченої річницям зовнішніх носіях у містах обласного значення та районах області із

важливих подій української історії та її видатним наступної тематики:
особистостям.
- День Конституції України;
- День Соборності України;
- День Незалежності України;
- День Гідності та Свободи;
- День пам’яті та примирення;
- День кримськотатарського прапору;
- День захисника України;
- вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні;
- вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні;
- підтримка українських моряків, які затримані і знаходяться у полоні в
Російській Федерації;
- підтримка учасників антитерористичної операції «Україна все зможе
завдяки Вам, ветерани!»;
- відзначення Дня Європи в Україні;
- щодо подвигу ветеранів визвольних війн за Незалежність України під
назвою «Я мріяв. А ти – зможеш!»
3) проведення із залученням науковців та
експертів інформаційно-просвітницьких заходів,
тематичних історичних майданчиків «Уроки
історії», фотодокументальних виставок тощо,
присвячених збереженню національної пам’яті
Українського народу, популяризації історичного
минулого, для зміцнення національної єдності та
консолідації українського суспільства

В навчальних закладах Одеської області створено виховні програми «Я –
громадянин України», «Школа патріотичного виховання», «Я – одесит»
(м. Одеса), «Школа козацько-лицарського виховання», «Школа
громадянського
виховання»,
«Школа
військово-патріотичного
виховання» (Білгород- Дністровський район), «Школа громадянського
становлення» (Татарбунарський район), «Школа національного
виховання», «Школа патріотів», «Школа національно-патріотичного
виховання», (Лиманський район), «Я – Ми – Сім’я – Батьківщина»,
«Школа
громадянського
виховання
особистості»,
«Гімназія
національного
відродження»
(Болградський
район),
«Школа
громадянського становлення», «Виховуємо патріота» (м. Білгород Дністровський).
У рамках зазначених проектів проведено:
- науково-практичні конференції для методистів РМК/ММК з виховної

роботи, керівників навчальних закладів (дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів), керівників РМО/ММО, вчителів
історії з предмета «Захист Вітчизни»;
- майстер-класи: «Компетентнісний підхід у формуванні патріотизму як
цінності», «Становлення особистості через призму діяльності дитячоюнацьких об’єднань та учнівського самоврядування», «Побудова моделі
виховної системи навчального закладу «Школи розвитку особистості на
заходах національного виховання»;
- науково-практичні семінари для методистів РМК/ММК з виховної
роботи, керівників РМО/ММО класних керівників, заступників
директорів з виховної роботи, керівників РМО/ММО вчителів історії з
предмета «Захист Вітчизни»;
- засідання творчої групи педагогів-організаторів з предмета «Виховання
громадянина-патріота в умовах розбудови української державності»
17. Забезпечити підготовку, видання та
розповсюдження у закладах освіти, державних
органах, закладах культури, засобах масової
інформації
наукових,
науково-популярних,
публіцистичних
видань,
методичних
рекомендацій та інформаційних матеріалів, що
висвітлюють боротьбу за незалежність, захист
суверенітету і територіальної цілісності України,
проблеми запобігання та врегулювання етнічних
конфліктів, сприяють збереженню національної
пам’яті, відзначенню ювілейних і пам’ятних дат
історії Українського народу

За звітний період у співпраці з представниками наукових та освітніх
установ проведено:
- VІІ Міжнародну наукову конференцію
«Південь України:
етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» в Одеському
національному морському університеті;
- Х ювілейну Міжнародну конференцію «Одеські етнографічні читання»
- презентацію «Українська громада Північної Добруджі (Румунія) у
1999-2019 роках» у приміщенні Одеської національної наукової
бібліотеки;
- на базі Одеського історико-краєзнавчого музею спільно з громадською
організацією «Одеське обласне культурне товариство «Відергебурт» під
патронатом Почесного консула Німеччини в Одесі презентовано наукові
видання-монографії: «Южная Бессарабия (Украина\Молдова) и немцы
1841-1940 рр. в Аккермане (Четатя-Алба)» (А. Гольвер), «Правове
становище німецьких колоністів на Півдні України (кінець XVIII ст.1917 р.)» (О.К. Канєнберг-Сандул);
- «круглий стіл» на тему «Толерантність та її межі як складова
європейських національних ідей», організований за ініціативою Центру

досліджень політичних цінностей;
- засідання «круглого столу» на тему «Крос-культурні комунікації в
професійній сфері» організований громадською організацією «Асоціація
перекладачів та філологів» та Радою представників національнокультурних товариств Одеської області.
В рамках реалізації заходів Регіональної програми підтримки розвитку
книговидання та засобів масової інформації в Одеській області на 20172019 роки видано та розповсюджено у закладах культури області
протягом року 15 найменувань видань загальним тиражем 1180
примірників:
 книги, що висвітлюють боротьбу за незалежність, захист суверенітету і
територіальної цілісності України: Дейнека Н.В., Терефера В.А.
«Румунський окупаційний режим і радянський рух Опору на Кодимщині
та звільнення краю від ворога (1941-1944 рр.)», Полтавчук В.
«Літератори Одеси», Фурсенко Л.І. «Організатори освіти Одещини»,
Укл. Меліхова І.О. «Я міст до тебе, Україно…»;
 твори, що сприяють збереженню національної пам’яті, відзначенню
ювілейних і пам’ятних дат історії Українського народу: Караіванов Н.
«Великі та видатні українці – болгаролюби», Полтавчук В.Г. «Літератори
Одеси», Вельможко В.І. «Фізики і лірики фізико-математичного
факультету Одеського університету», Вельможко В.І. «Фізики і лірики
фізико-математичного факультету Одеського університету»
18. Комплексно опрацювати питання щодо
державної
підтримки
ініціатив
стосовно
створення, розповсюдження та популяризації
фільмів
історикопатріотичного
змісту,
забезпечивши, зокрема:
1)
підтримку
створення
та
реалізації
проектів, спрямованих на розширення аудиторії
українського кіно, із забезпеченням широкої
інформаційної кампанії в рамках соціальної
реклами, на налагодження взаєморозуміння і

Відповідно до обласної цільової комплексної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 17.06.2016 №219-VII
організовано та проведено соціальні покази кінострічок Будинок
«Слово», «Позивний Бандерас», «Шляхетні волоцюги», фільму-казки за
мотивами повісті Володимира Короленка «Казка про гроші», різдвяної
історії для дорослих від українського режисера Валентина Васяновича
«Креденс» та інші. Метою організації кінопоказів є культурно-естетичне
та морально-етичне виховання населення, формування національної
свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу та держави

взаємодії між дітьми, які проживають на через популяризацію українського кіно та анімації
тимчасово окупованих територіях та в інших
регіонах держави
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