КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
заходів за участю
керівництва облдержадміністрації
у січні 2018 року

1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова облдержадміністрації
В.М.РЕЗНІЧЕНКО
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
заходів за участю керівництва облдержадміністрації
щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року,
розпоряджень голови облдержадміністрації у січні 2018 року

Дата
1
01.01

02.01

03.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Чергування заступників голови
облдержадміністрації у святкові та
вихідні дні
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 05 грудня
2017 року №Р-624/0/3-17 “Про
забезпечення належного порядку в
області у святкові та вихідні дні
23-25, 30-31 грудня 2017 року,
01, 06-08 січня 2018 року”)
Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про місцеві державні
адміністрації”)
Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
за окремим графіком

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
З метою забезпечення життєдіяльності
підприємств, установ і населення
області

5
Керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
міські голови

6
Заступники голови
облдержадміністрації

Про стан виконання планів-графіків
будівництва основних об’єктів у
2017 році

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.,
Стрілець Р.О.

Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.,
Шульга А.Ю.

Кужман О.М.

пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00

2
Дата
1
03.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Робоча нарада на об’єктах
“Спортивно-оздоровчий комплекс в
сел. Ювілейне Дніпропетровського
району Дніпропетровської
області – будівництво”;
“Будівництво житлового будинку в
сел. Слобожанське Дніпровського
району”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від
28 грудня 2016 року №Р-905/0/3-16
“Про розподіл коштів на 2017 рік по
галузях виробничої сфери”,
рішення обласної ради від 01 грудня
2017 року №268-II/VIІ “Про обласний
бюджет на 2018 рік”)

04.01

Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

04.01

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 22 травня
2015 року №Р-227/0/3-15
“Про забезпечення організації
перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на території області”)

Місце проведення,
час
3
Дніпровський район,
смт Слобожанське,
на об’єктах
будівництва,
10.00

Порядок денний, тематика

4
5
Про хід виконання будівельних робіт на Кушвід О.А.
об’єктах

пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
16.00

Готують

Про проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального
користування

Здійснюють заходи
6
Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.,
Бородкіна С.В.

Пруцаков В.В.

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

3
Дата
1
04.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Участь у відеоконференції
Міністерства аграрної політики та
продовольства України
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
1 поверх,
конференц-зал,
час уточнюється

Порядок денний, тематика
4
1. Про підсумки роботи
агропромислового комплексу за
2017 рік та завдання на 2018 рік
2. Про стан озимих
сільськогосподарських культур

пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00

Готують

Здійснюють заходи

5
Удовицький В.О.

6
Кужман О.М.

Гавриш Л.А.

Тимчук А.Л.

05.01

Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

05.01

Засідання обласної комісії з питань
забезпечення постачання енергоносіїв
в область і своєчасних розрахунків за
їх споживання
(Закон України
“Про електроенергетику”,
постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 року №1729
“Про забезпечення споживачів
природним газом”, розпорядження
голови облдержадміністрації
від 27 липня 2014 року №Р-370/0/3-14)

пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

Про стан забезпечення повноцінної та
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

Кирпичов Е.О.

Кужман О.М.

05.01

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про здійснення
державних закупівель”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

Про стан проведення державних
закупівель у 2017 році

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.,
Стрілець Р.О.

Пруцаков В.В.

4
Дата
1
06-08.01

10.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Чергування заступників голови
облдержадміністрації у святкові та
вихідні дні
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 05 грудня
2017 року №Р-624/0/3-17 “Про
забезпечення належного порядку в
області у святкові та вихідні дні
23-25, 30-31 грудня 2017 року,
01, 06-08 січня 2018 року”)
Робоча нарада на об’єктах:
“Капітальний ремонт внутрішніх
приміщень КЗО “Солонянська середня
загальноосвітня школа №1
І-ІІІ ступенів” Солонянської селищної
ради (три філії) вул. Шевченка, 33
смт Солоне Солонянського району
Дніпропетровської області”;
“Капітальний ремонт стадіону КЗО
“Солонянська середня загальноосвітня
школа №1 І-ІІІ ступенів” Солонянської
селищної ради (три філії)
вул. Шевченка, 33 смт Солоне
Солонянського району
Дніпропетровської області”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від
28 грудня 2016 року №Р-905/0/3-16
“Про розподіл коштів на 2017 рік по
галузях виробничої сфери”,
рішення обласної ради від 01 грудня
2017 року №268-ІІ/VIІ “Про обласний
бюджет на 2018 рік”)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
за окремим графіком

смт Солоне,
вул. Шевченка, 33,
10.00

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
З метою забезпечення життєдіяльності
підприємств, установ і населення
області

5
Керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
міські голови

6
Заступники голови
облдержадміністрації

Про хід виконання робіт на об’єктах
капітального ремонту

Кушвід О.А.

Пруцаков В.В.

5
Дата
1
10.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Особистий прийом громадян
головою облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

11.01

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 22 травня
2015 року №Р-227/0/3-15
“Про забезпечення організації
перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на території області”)

11.01

Участь у відеоконференції
Міністерства аграрної політики та
продовольства України
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)

12.01

Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

3
4
пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
11.00
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
10.00

пр. О.Поля, 1,
1 поверх,
конференц-зал,
час уточнюється

Готують

Здійснюють заходи

5
Гавриш Л.А.

6
Резніченко В.М.

Про проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального
користування

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

1. Про підсумки роботи
агропромислового комплексу за
2017 рік та завдання на 2018 рік
2. Про стан озимих
сільськогосподарських культур

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

Гавриш Л.А.

Юрченко В.О.

пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00

6
Дата
1
12.01

12.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Засідання обласної комісії з питань
забезпечення постачання енергоносіїв
в область і своєчасних розрахунків
за їх споживання
(Закон України
“Про електроенергетику”,
постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 року №1729
“Про забезпечення споживачів
природним газом”, розпорядження
голови облдержадміністрації від
27 липня 2014 року №Р-370/0/3-14)
Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про здійснення
державних закупівель”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

4
Про стан забезпечення повноцінної та
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

5
Кирпичов Е.О.

6
Кужман О.М.

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

Про стан проведення державних
закупівель у 2017 році

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.,
Стрілець Р.О.

Пруцаков В.В.

7
Дата
1
13.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Робоча нарада на об’єктах:

Місце проведення,
час
3

“Спортивно-оздоровчий комплекс в
мкр Володимирський, сел. Ювілейне
Дніпропетровського району
Дніпропетровської області”

Дніпровський район,
смт Слобожанське,
мкр Володимирський,
10.00;

“Дитячий сад-ясла на 220 місць
на ж/м Лівобережний-3 у місті
Дніпропетровську – будівництво”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 28 грудня
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про
розподіл коштів на 2017 рік по галузях
виробничої сфери”,
рішення обласної ради від 02 грудня
2016 року №116-7/VIІ “Про обласний
бюджет на 2017 рік”)

м. Дніпро,
ж/м Лівобережний-3,
пр. Миру, 39,
час уточнюється

16.01

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про місцеві державні
адміністрації”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

17.01

Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
Про хід виконання будівельних робіт на
об’єктах

5
Кушвід О.А.

6
Пруцаков В.В.

Про стан виконання планів-графіків
будівництва основних об’єктів у
2017 році

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.,
Стрілець Р.О.

Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.,
Шульга А.Ю.

Кужман О.М.

пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00

8
Дата
1
17.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Робоча нарада на об’єктах:
“Капітальний ремонт
загальноосвітньої школи №7
у м. Синельникове Дніпропетровської
області (І черга)”;

Місце проведення,
час
3
м. Синельникове,
на об’єкті,
10.00;

“Будівництво ДНЗ по вул. Центральна,
10а, смт Іларіонове Синельниківського
району”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 28 грудня
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про
розподіл коштів на 2017 рік по галузях
виробничої сфери”,
рішення обласної ради від 01 грудня
2017 року №268-ІІ/VIІ “Про обласний
бюджет на 2018 рік”)

Синельниківський
район,
смт Іларіонове,
вул. Центральна, 10а,
час уточнюється

17.01

Засідання робочої групи з питань
запровадження інтерактивної системи
планування, виконання та моніторингу
місцевих бюджетів Дніпропетровської
області
(Бюджетний кодекс України)

пр. О.Поля, 1
місце та час
уточнюються

18.01

Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
Про хід виконання робіт на об’єктах
будівництва та капітального ремонту

5
Кушвід О.А.

6
Пруцаков В.В.

Про основні засади інтерактивної
системи планування, виконання та
моніторингу місцевих бюджетів
Дніпропетровської області

Шаповалова Т.М.

Кужман О.М.

Гавриш Л.А.,
Бородкіна С.В.

Пруцаков В.В.

пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00

9
Дата
1
18.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 22 травня
2015 року №Р-227/0/3-15
“Про забезпечення організації
перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на території області”)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
16.00

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
Про проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального
користування

5
Коломоєць А.В.

6
Пруцаков В.В.

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

18.01

Участь у відеоконференції
Міністерства аграрної політики та
продовольства України
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)

пр. О.Поля, 1,
1 поверх,
конференц-зал,
час уточнюється

1. Про підсумки роботи
агропромислового комплексу за
2017 рік та завдання на 2018 рік
2. Про стан озимих
сільськогосподарських культур

18.01

Засідання постійно діючої комплексної
робочої групи з питань надійності та
безпеки експлуатації об’єктів
соціальної інфраструктури при
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від
30 серпня 2017 №Р-404/0/3-17
“Про створення постійно діючої
комплексної робочої групи з питань
надійності та безпеки експлуатації
об’єктів соціальної інфраструктури
при облдержадміністрації ”)

пр. О.Поля, 1,
к. 322,
час уточнюється

Про роботу райдержадміністрацій та
Богданов І.В.
органів місцевого самоврядування щодо
забезпечення надійності та безпеки
експлуатації об’єктів соціальної
інфраструктури

19.01

Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00

Гавриш Л.А.

Кужман О.М.,
Пруцаков В.В.

Тимчук А.Л.

10
Дата
1
19.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Засідання обласної комісії з питань
забезпечення постачання енергоносіїв
в область і своєчасних розрахунків
за їх споживання
(Закон України
“Про електроенергетику”,
постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 року
№1729 “Про забезпечення споживачів
природним газом”, розпорядження
голови облдержадміністрації
від 27 липня 2014 року №Р-370/0/3-14)

19.01

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про здійснення
державних закупівель”)

22.01

Заходи з нагоди Дня Соборності
України, покладання квітів до
пам’ятників та пам’ятних знаків
борцям за незалежність України
(Указ Президента України від
13 листопада 2014 року №871/2014
“Про День Соборності України”,
доручення голови
облдержадміністрації від 22 червня
2015 року №07-49/0/35-15
“Про увічнення пам’яті борців за
незалежність України”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

4
Про стан забезпечення повноцінної та
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

5
Кирпичов Е.О.

6
Кужман О.М.

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

Про стан проведення державних
закупівель у 2017 році

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.,
Стрілець Р.О.

Пруцаков В.В.

Відзначення 99-ї річниці об’єднання
Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної
Республіки з метою утворення єдиної
(соборної) української держави,
виховання у громадян почуття
патріотизму і гордості за свою державу

голови райдержКерівництво
адміністрацій,
облдержсільські, селищні, адміністрації
міські голови,
голови об’єднаних
територіальних
громад

населені пункти
області

11
Дата
1
23.01

23. 01

24.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про місцеві державні
адміністрації”)
Засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій
(Кодекс цивільного захисту України,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 17 липня
2015 року №Р-415/0/3-15 “Про
затвердження Положення про
регіональну комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій”)
Робоча нарада на об’єкті
“Будівництво навчально-виховного
комплексу на території КЗ
“Підгородненська загальноосвітня
школа №4 І-ІІІ ступенів” Дніпровської
районної ради Дніпропетровської
області, розташованої за адресою:
м. Підгородне, вул. Партизанська, 58”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 28 грудня
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про
розподіл коштів на 2017 рік по галузях
виробничої сфери”,
рішення обласної ради від 01 грудня
2017 року №268-ІІ/VIІ “Про обласний
бюджет на 2018 рік”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

4
Про стан виконання планів-графіків
будівництва основних об’єктів у
2017 році

5
Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.,
Стрілець Р.О.

6
Пруцаков В.В.

пр. О.Поля, 1,
к. 322,
15.00

1. Про план дій місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо пропуску
льодоходу, повені та паводку
у 2018 році
2. Про план роботи комісії на 2018 рік

Коваленко С.С.

Кужман О.М.

Кушвід О.А.

Пруцаков В.В.

Дніпровський район, Про хід виконання будівельних робіт на
м. Підгородне,
об’єкті
вул. Партизанська, 58,
10.00

12
Дата
1
24.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Особистий прийом громадян
головою облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

25.01

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 22 травня
2015 року №Р-227/0/3-15
“Про забезпечення організації
перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на території області”)

25.01

Участь у відеоконференції
Міністерства аграрної політики та
продовольства України
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)

26.01

Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

3
4
пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
11.00
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
10.00

пр. О.Поля, 1,
1 поверх,
конференц-зал,
час уточнюється

Готують

Здійснюють заходи

5
Гавриш Л.А.

6
Резніченко В.М.

Про проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального
користування

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

1. Про підсумки роботи
агропромислового комплексу за
2017 рік та завдання на 2018 рік
2. Про стан озимих
сільськогосподарських культур

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

Гавриш Л.А.

Юрченко В.О.

пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00

13
Дата
1
26.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Засідання обласної комісії з питань
забезпечення постачання енергоносіїв
в область і своєчасних розрахунків
за їх споживання
(Закон України
“Про електроенергетику”,
постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 року №1729
“Про забезпечення споживачів
природним газом”, розпорядження
голови облдержадміністрації від
27 липня 2014 року №Р-370/0/3-14)

26.01

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про здійснення
державних закупівель”)

26.01

Засідання постійно діючої обласної
комісії з питань розгляду звернень
громадян при облдержадміністрації
(Закон України “Про звернення
громадян”, розпорядження голови
облдержадміністрації від 03 березня
2008 року №Р-78/0/3-08)

30.01

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про місцеві державні
адміністрації”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

4
Про стан забезпечення повноцінної та
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

5
Кирпичов Е.О.

6
Кужман О.М.

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

Про стан проведення державних
закупівель у 2017 році

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.,
Стрілець Р.О.

Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.

Тимчук А.Л.

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.,
Стрілець Р.О.

Пруцаков В.В.

пр. О.Поля, 1,
Про стан розгляду звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
15.00

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

Про стан виконання планів-графіків
будівництва основних об’єктів у
2017 році

14
Дата
1
31.01

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Робоча нарада на об’єкті
“Будівництво навчально-виховного
комплексу на території КЗ “Обухівська
загальноосвітня школа №2
І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної
ради Дніпропетровської області”,
розташованої за адресою:
смт Обухівка, вул. Солідарності, 49”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 28 грудня
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про
розподіл коштів на 2017 рік по галузях
виробничої сфери”,
рішення обласної ради від 01 грудня
2017 року №268-ІІ/VIІ “Про обласний
бюджет на 2018 рік”)
Заходи з нагоди новорічних та
різдвяних свят
(Закон України “Про культуру”)

Організація та проведення ярмаркових
заходів на ринках області
(витяг з протоколу №29 засідання
Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 року
“Щодо активізації ярмаркової
торгівлі”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
Дніпровський район,
смт Обухівка,
вул. Солідарності, 49,
час уточнюється

4
Про хід виконання будівельних робіт на
об’єкті

5
Кушвід О.А.

населені пункти
області,
театрально-мистецькі
заклади

З метою організації змістовного
дозвілля населення під час новорічних
та різдвяних свят

Голови райдержКерівництво
адміністрацій,
облдержміські, сільські,
адміністрації
селищні голови,
голови об’єднаних
територіальних
громад

Проведення ярмаркових заходів

Удовицький В.О.

населені пункти
області

6
Пруцаков В.В.

Кужман О.М.

15
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
1
2
Дата
Тренінг за участю співробітників
уточнюється центрів надання адміністративних
послуг області
(Закон України “Про адміністративні
послуги”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
за окремою
програмою

4
5
1. Розвиток професійних навичок
Псарьов О.С.
співробітників центрів надання
адміністративних послуг щодо вільного
володіння діловою українською мовою
2. Культура ділового спілкування в
центрі надання адміністративних послуг

6
Кужман О.М.

Дата
Засідання координаційної ради
уточнюється облдержадміністрації з питань
розвитку підприємництва
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 10 січня
2011 року №Р-3/0/3-11
“Про координаційну раду
облдержадміністрації з питань
розвитку підприємництва”)

пр. О.Поля, 1,
місце та час
уточнюються

Про тенденції та інновації у розвитку
малого та середнього підприємництва
у 2018 році

Псарьов О.С.

Кужман О.М.

Дата
Засідання Регіональної ради
уточнюється підприємців у Дніпропетровській
області
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 18 серпня
2011 року №Р-546/0/3-11
“Про утворення Регіональної ради
підприємців у Дніпропетровській
області)

пр. О.Поля, 1,
місце та час
уточнюються

Про головні напрями роботи ради у
2018 році

Псарьов О.С.

Кужман О.М.

Дата
Тренінг за участю державних
уточнюється службовців та посадових осіб органів
місцевого самоврядування
(Закон України “Про засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”)

пр. О.Поля, 1,
місце та час
уточнюються

Реалізація державної регуляторної
політики у сфері господарської
діяльності

Псарьов О.С.

Кужман О.М.

16
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
1
2
Дата
Нарада за участю керівників закладів
уточнюється охорони здоров’я
(Закон України “Основи
законодавства України про охорону
здоров’я”)
Дата
Співбесіда з начальниками управлінь
уточнюється (відділів) агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, науковцями,
представниками Державного центру
сертифікації та експертизи
сільськогосподарської продукції
в Дніпропетровській області
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)
Круглий стіл за участю керівників
Дата
уточнюється агропідприємств, викладачів та
студентів Дніпропетровського
державного аграрно-економічного
університету
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)
Дата
Нарада за участю керівників
уточнюється підприємств харчової та переробної
промисловості
(Стратегія розвитку
Дніпропетровської області на період
до 2020 року)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
час уточнюється

4
5
Про діяльність госпітальних рад області Будяк Н.Ю.

6
Кужман О.М.

пр. О.Поля, 1,
к. 322,
час уточнюється

Про сертифікацію насіннєвого
матеріалу виробниками насіння

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

м. Дніпро,
вул. С.Єфремова, 25,
Дніпропетровський
державний аграрноекономічний
університет,
час уточнюється

Ярмарок вакансій спеціальностей
сільськогосподарського спрямування

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

пр. О.Поля, 1,
к. 322,
час уточнюється

Про стан та перспективи розвитку
харчової і переробної промисловості в
регіоні, кон’юнктуру аграрного та
продовольчого ринку у 2018 році

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

17
Дата
1
За окремим
графіком

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників закладів
охорони здоров’я області
(Cубсидіарна угода між
Міністерством охорони здоров’я
України та Дніпропетровською
облдержадміністрацією про
реалізацію субпроекту
“Підтримка реформування охорони
здоров’я Дніпропетровської області”
у рамках Угоди про позику між
Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку
від 19 березня 2015 року №8475-UA)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
час уточнюється

Порядок денний, тематика
4
Про впровадження у Дніпропетровській
області Проекту Світового банку
“Поліпшення охорони здоров’я на
службі у людей”

Готують
5
Будяк Н.Ю.

Здійснюють заходи
6
Кужман О.М.

18
Дата
1
За окремим
графіком

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Особисті виїзні прийоми громадян
керівництвом облдержадміністрації
(проект розпорядження голови
облдержадміністрації погоджується)

Місце проведення,
час
3
Відповідно до графіка
робочих поїздок

4

Готують

Здійснюють заходи

5
Гавриш Л.А.

6
Резніченко В.М.

смт Межова,
Межівська
райдержадміністрація

Гребцов В.І.,
Шульга А.Ю.

Кужман О.М.

м. Жовті Води,
виконавчий комітет
міської ради

Абрамов В.В.,
Шульга А.Ю.

Кужман О.М.

смт Софіївка,
Софіївська
райдержадміністрація

Кисіль А.В.,
Бородкіна С.В.

Пруцаков В.В.

м. Павлоград,
виконавчий комітет
міської ради

Вершина А.О.,
Бородкіна С.В.

Пруцаков В.В.

смт Магдалинівка,
Магдалинівська
райдержадміністрація

Коробов Ю.А.

Юрченко В.О.

Фісак А.П.

Юрченко В.О.

м. Нікополь,
виконавчий комітет
міської ради
Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації

Порядок денний, тематика

А.Л.ТИМЧУК

