КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
заходів за участю
керівництва облдержадміністрації
у вересні 2017 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 вересні 2017 року
Дата
1
01.09

01.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від
28 грудня 2016 року
№Р-905/0/3-16 “Про розподіл коштів
на 2017 рік по галузях виробничої
сфери”)
Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Порядок денний, тематика
4
Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

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

Готують

Здійснюють заходи

5
Коломоєць А.В.

6
Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.

Тимчук А.Л.

2
Дата
1
01.09

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)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

Готують

Здійснюють заходи

4
5
Про стан забезпечення повноцінної та Кирпичов Е.О.
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

6
Кужман О.М.

З метою підвищення та розвитку
культурного рівня населення у
рамках святкування релігійного
мусульманського свята

Першина Н.Г.

Примаков К.Ю.

01.09

Святковий захід “Курбан – Байрам”
(закони України “Про національні
меншини в Україні”, “Про культуру”)

05.09

Оперативна нарада з керівниками
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області
на 2017 рік)

пр. О.Поля, 1,
7 поверх,
зал засідань,
10.00

Про актуальні питання соціальноекономічного розвитку області,
функціонування галузей
господарського комплексу та
розв’язання проблем у соціальній
сфері

Тимчук А.Л.,
Волинець С.С.

Резніченко В.М.,
заступники голови
облдержадміністрації

05.09

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

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

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

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

Пруцаков В.В.

пр. О.Поля, 1,
к 302,
14.00

Про призначення допомоги
малозабезпеченим верствам
населення

Сливна В.О.

Примаков К.Ю.

05.09

Засідання обласної комісії з питання
надання допомоги малозабезпеченим
верствам населення
(Комплексна програма соціального
захисту населення Дніпропетровської
області на 2015-2019 роки, рішення
Дніпропетровської обласної ради від
05.12.2014 № 588-28/VI)

За окремою
програмою

Порядок денний, тематика

3
Дата
1
05.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України від 17 листопада
2016 року №1764-VIII “Про внесення
змін до деяких законів України щодо
реформування системи управління
автомобільними дорогами загального
користування”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
14.00

4
5
Про передачу доріг з балансу Служби Коломоєць А.В.
автомобільних доріг у
Дніпропетровській області в
управління облдержадміністрації та
будівництво вагових комлексів

6
Пруцаков В.В.

Про стан організації роботи щодо
протидії протиправному поглинанню
та захопленню підприємств

Юрченко В.О.

05.09

Засідання комісії з питань
протидії протиправному
поглинанню та захопленню
підприємств
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 11 травня
2017 року №Р-216/0/3-17 “Про
внесення змін до розпорядження
голови облдержадміністрації від
03 жовтня 2006 року №401-р-06”)

пр. О.Поля, 1,
к. 531,
15.00

05–07.09

Спільне українсько-американське
командно-штабне навчання з
реагування на надзвичайну ситуацію
державного рівня, пов’язану з
радіаційною аварією на
ВП “Запорізька АЕС”
(доручення Віце-прем’єр-міністра
України Зубка Г.Г. від 22 травня
2017 року №19161/1/1-17)

м. Дніпро,
вул. Короленка, 4,
Головне управління
державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій у
Дніпропетровської
області,
за окремою
програмою

Федорчук І.Ю.

Організація роботи і функціонування Коваленко С.С.,
регіонального штабу з ліквідації
Кульбач А.А.
наслідків надзвичайних ситуацій за
участю представників територіальних
спеціалізованих служб цивільного
захисту регіонального рівня,
територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, обласних
установ організацій, підприємств

Кужман О.М.

4
Дата
1
06.09

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

06.09

Робоча нарада на об’єктах:
“Реконструкція будівлі КЗ
“Дніпропетровська обласна клінічна
офтальмологічна лікарня” в комплексі
забудови пл. Жовтнева, 14,
м. Дніпропетровськ. Зовнішні
електричні мережі”;
“Реконструкція будівлі педіатричного
корпусу з надбудовою поверху КЗ
„Дніпропетровський спеціалізований
клінічний медичний центр матері та
дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва”
ДОР по просп. Пушкіна, 26 у
м. Дніпропетровську”
(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”)

07.09

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,
10.00
м. Дніпро,
на об’єктах
реконструкції,
за окремою
програмою

Про хід виконання робіт на об’єктах
реконструкції

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

Готують

Здійснюють заходи

5
Гавриш Л.А.,
Шульга А.Ю.

6
Кужман О.М.

Кушвід О.А.

Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.,
Бородкіна С.В.

Пруцаков В.В.

5
Дата
1
07.09

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”)

07.09

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

08.09

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 28 грудня
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про
розподіл коштів на 2017 рік по галузях
виробничої сфери”)

08.09

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

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

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

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
Щодо удосконалення модульної
системи GPS-навігації

5
Коломоєць А.В.

6
Пруцаков В.В.

Про підготовку до збирання пізніх
зернових та стан підготовки ґрунту
під посів озимих культур урожаю
2018 року

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.

Юрченко В.О.

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

6
Дата
1
08.09

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)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

4
5
Про стан забезпечення повноцінної та Кирпичов Е.О.
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

6
Кужман О.М.

08.09

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 поточному році

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

Пруцаков В.В.

08.09

Відкриття виставки живопису та
скульптури родини
Корольових-Павлових
(Закон України “Про культуру”)

м. Дніпро,
вул. Шевченка, 21,
Дніпропетровський
художній музей,
час уточнюється

З метою підвищення та розвитку
культурного та творчого розвитку
регіону

Першина Н.Г.

Примаков К.Ю.

08.09

Урочисті заходи до Дня фізичної
культури та спорту
(Закон України “Про фізичну культуру
і спорт”)
Презентація-бенефіс “Бібліотеки
Дніпропетровщини запрошують на
побачення”
(Указ Президента України від
14 травня 1998 року №471/98 “Про
встановлення Всеукраїнського дня
бібліотек”)

місце та час
уточнюється

Нагородження кращих спортсменів
та тренерів Дніпропетровської
області

Пшеничников О.П. Примаков К.Ю.

м. Дніпро,
парк ім. Лазаря
Глоби,
10.00

У рамках проведення святкових
заходів до Дня міста та відзначення
Всеукраїнського дня бібліотек

Першина Н.Г.

09.09

Примаков К.Ю.

7
Дата
1
10.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Відкриття концертного сезону
2017/2018 років, концерт академічного
симфонічного оркестру
(Закон України “Про культуру”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

3
4
м. Дніпро,
З метою розвитку культурного рівня
вул. Воскресенська, 6, населення та популяризації
Дніпропетровська
симфонічної музики
філармонія
ім. Л.Б.Когана,
час уточнюється

Готують
5
Першина Н.Г.

Здійснюють заходи
6
Примаков К.Ю.

12.09

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України від 17 листопада
2016 року №1764-VIII “Про внесення
змін до деяких законів України щодо
реформування системи управління
автомобільними дорогами загального
користування”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
14.00

Про передачу доріг з балансу Служби Коломоєць А.В.
автомобільних доріг у
Дніпропетровській області в
управління облдержадміністрації та
будівництво вагових комлексів

Пруцаков В.В.

12.09

Оперативна нарада з керівниками
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області
на 2017 рік)

пр. О.Поля, 1,
7 поверх,
зал засідань,
10.00

Про актуальні питання соціальноекономічного розвитку області,
функціонування галузей
господарського комплексу та
розв’язання проблем у соціальній
сфері

Тимчук А.Л.,
Волинець С.С.

Резніченко В.М.,
заступники голови
облдержадміністрації

12.09

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

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

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

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

Пруцаков В.В.

8
Дата
1
12.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Засідання спостережної комісії
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 27 грудня
2016 року №Р-903/0/3-16 “Про
створення спостережної комісії
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації”)

12.09

Засідання комісії з присудження
щорічної обласної педагогічної премії
(Закон України “Про освіту”)

13.09

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 02 грудня
2016 року №116-7/VIІ “Про обласний
бюджет на 2017 рік”)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
15.00

Порядок денний, тематика

4
5
1. Про створення робочих місць для
Федорчук І.Ю.
засуджених та залучення виробничих
потужностей установ виконання
покарань до соціально-економічного
розвитку області
2. Про умови утримання засуджених
жінок в установах виконання
покарань області
3. Про стан медико-соціального
забезпечення засуджених в установах
виконання покарань

м. Дніпро,
Про присудження щорічної обласної
вул. В.Антоновича, 70, педагогічної премії
16.00
Дніпровський район,
смт Слобожанське,
за окремою
програмою

Готують

Про хід виконання будівельних робіт
на об’єктах

Здійснюють заходи
6
Юрченко В.О.

Полторацький О.В. Примаков К.Ю.

Кушвід О.А.

Пруцаков В.В.

9
Дата
1
13.09

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)

14.09

Виїзна нарада на об’єктах:
“Покращення гідрологічного режиму
річки Мокра Сура в районі сіл
Кам’янка – Братське Дніпровського
району”;
“Покращення гідрологічного режиму
річки Мокра Сура в районі сіл
Братське – Сурсько-Литовське
Дніпровського району”;
“Покращення гідрологічного режиму
річки Мокра Сура в районі сіл
Сурсько-Литовське – Новомиколаївка
Дніпровського району”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від
17 січня 2017 року №Р-12/0/3-17 “Про
розподіл коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища
обласного бюджету”)

14.09

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

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

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

5
Гавриш Л.А.

6
Резніченко В.М.

Дніпровський район: Прийняття виконаних робіт на
с. Кам’янка,
об’єктах
с. Братське,
с. Сурсько-Литовське,
за окремою
програмою

Стрілець Р.О.

Пруцаков В.В.

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
10.00

Щодо удосконалення модульної
системи GPS-навігації

10
Дата
1
14.09

14.09

14-17.09

15.09

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

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Здійснюють заходи

5
Гавриш Л.А.,
Дрюпіна Н.С.

6
Примаков К.Ю.

Про підготовку до збирання пізніх
зернових та стан підготовки ґрунту
під посів озимих культур урожаю
2018 року

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

Всеукраїнський вишкіл, спрямований
Нікопольський район,
на підготовку громадських активістів,
с. Капулівка,
які залучаються до організації і
09.00
проведення Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
“Сокіл” (“Джура”)
(наказ Міністерства молоді та спорту
України від 22 березня 2017 року
№1183 “Про затвердження
календарного плану заходів щодо
національно-патріотичного виховання
молоді на 2017 рік”)

З метою виховання юних патріотів
України на засадах національної
гідності, високої самосвідомості
та активної громадянської позиції,
здорового способу життя, духовно
багатої та фізично розвиненої
особистості

Пшеничников О.В.

Примаков К.Ю.

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від
28 грудня 2016 року
№Р-905/0/3-16 “Про розподіл коштів
на 2017 рік по галузях виробничої
сфери”)

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

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

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

Готують

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

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

11
Дата
1
15.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
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,
10.00

Готують
5
Гавриш Л.А.

Здійснюють заходи
6
Тимчук А.Л.

15.09

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 Кирпичов Е.О.
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

Кужман О.М.

15.09

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 поточному році

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

Пруцаков В.В.

17.09

Свято просто неба “Чисті джерела”
(закони України “Про культуру”, “Про
музеї та музейну справу”)

Першина Н.Г.

Примаков К.Ю.

м. Дніпро,
З метою підвищення та розвитку
пр. Д.Яворницького, 16, культурного та творчого рівня
Дніпропетровський населення
національний
історичний музей
ім. Д.І.Яворницького,
час уточнюється

12
Дата
1
17.09

Назва заходу
(акт законодавства або
Місце проведення,
Порядок денний, тематика
облдержадміністрації, на підставі
час
якого проводиться захід)
2
3
4
Відкриття театрального сезону
м. Дніпро,
З метою розвитку культурного рівня
2017/2018 року
вул. В.Мономаха, 23, населення та популяризації
(закони України “Про культуру”, “Про
Дніпропетровський театральної справи
театри і театральну справу’)
академічний обласний
український
молодіжний театр,
час уточнюється

Готують
5
Першина Н.Г.

Здійснюють заходи
6
Примаков К.Ю.

19.09

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України від 17 листопада 2016
року №1764-VIII “Про внесення змін
до деяких законів України щодо
реформування системи управління
автомобільними дорогами загального
користування”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
14.00

Про передачу доріг з балансу Служби Коломоєць А.В.
автомобільних доріг у
Дніпропетровській області в
управління облдержадміністрації та
будівництво вагових комлексів

Пруцаков В.В.

19.09

Оперативна нарада з керівниками
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області
на 2017 рік)

пр. О.Поля, 1,
7 поверх,
зал засідань,
10.00

Про актуальні питання соціальноекономічного розвитку області,
функціонування галузей
господарського комплексу та
розв’язання проблем у соціальній
сфері

Тимчук А.Л.,
Волинець С.С.

Резніченко В.М.,
заступники голови
облдержадміністрації

19.09

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

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

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

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

Пруцаков В.В.

13
Дата
1
20.09

20.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Робоча нарада на об’єктах:
“Реконструкція стадіону “Трудові
резерви”, місто Дніпропетровськ.
Крита спортивно-демонстраційна
споруда для спортивних ігор”;
“Реконструкція зали боксу
(безкаркасного ангару) спортивного
комплексу КСНЗСП
“Дніпропетровське вище училище
фізичної культури” ДОР під
спортивно-адміністративний комплекс
по вул. Г.Сталінграду, 29а в місті
Дніпропетровськ”
(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”)
Особистий прийом громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 20 грудня
2016 року №Р-888/0/3-16)

Місце проведення,
час
3
м. Дніпро,
на об’єктах
реконструкції,
10.00

Порядок денний, тематика
4
Про хід виконання робіт на об’єктах
реконструкції

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

Готують

Здійснюють заходи

5
Кушвід О.А.

6
Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.,
Шульга А.Ю.

Кужман О.М.

14
Дата
1
20.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Участь у Шостому засіданні
Парламентського комітету асоціації
між Україною та Європейським
Союзом
(Указ Президента України від
26 травня 2017 року
№146/2017“Про заходи, пов’язані із
запровадженням Європейським
Союзом безвізового режиму для
громадян України”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 06 березня
2015 року №Р-100/0/3-15 ”Про
затвердження регіонального плану
заходів з імплементації Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони,
на 2015-2017 роки у Дніпропетровській
області”)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
1 поверх,
кругла зала,
09.00

Порядок денний, тематика
4
З метою забезпечення підтримки
державної політики і реалізації
стратегії Європейської інтеграції на
регіональному рівні відповідно до
сучасного етапу взаємовідносин
України з Європейським Союзом та
формування позитивного іміджу
Дніпропетровської області.
Обговорення прогресу
антикорупційних реформ та
екологічної ситуації у регіоні

Готують
5
Ракша О.В.

Здійснюють заходи
6
Резніченко В.М.

15
Дата
1
21.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Засідання комітету забезпечення
доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури при
облдержадміністрації.
(розпорядження Кабінету Міністрів
України від 03 листопада 2005 року
№444-р та від 29 липня 2009 року
№784-р “Про затвердження плану
заходів щодо створення сприятливих
умов життєдіяльності осіб з
обмеженими фізичними
можливостями”, розпорядження
голови облдержадміністрації від
19 липня 2007 року №р-297/0/3-07
“Про створення комітету
забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до
об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури” )

21.09

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

21.09

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,
1 поверх,
зал засідань,
12.00

Порядок денний, тематика
4
Про стан організації забезпечення
оптимальної доступності до об’єктів
громадського використання при їх
проектуванні та будівництві

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

Щодо удосконалення модульної
системи GPS-навігації

Готують

Здійснюють заходи

5
Богданов І.В.

6
Пруцаков В.В.

Гавриш Л.А.,
Бородкіна С.В.

Пруцаков В.В.

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

16
Дата
1
21.09

21.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Засідання Міжвідомчої координаційнометодичної ради з правової освіти
населення при Дніпропетровській
обласній державній адміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 30 грудня
2015 року №Р-783/0/3-15 “Про
Міжвідомчу координаційно-методичну
раду з правової освіти населення при
Дніпропетровській обласній державній
адміністрації”)

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,
к.322,
15.00

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

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
5
1. Про духовну опіку засуджених та
Федорчук І.Ю.
осіб, узятих під варту, спільно з
релігійними та громадськими
організаціями
2. Про правоосвітню діяльність
публічних бібліотек області серед
молоді
3. Про запровадження послуги
патронату у системі захисту дітей
4. Про стан впровадження здорового
способу життя та забезпечення
рухомої активності населення
5. Нормативно - правове регулювання
зайнятості населення в умовах
скорочення робочих місць
6. Україна в міграційних процесах до
ЄС: втрати і здобутки

6
Юрченко В.О.

Про підготовку до збирання пізніх
зернових та стан підготовки ґрунту
під посів озимих культур урожаю
2018 року

Кужман О.М.

Удовицький В.О.

17
Дата
1
21.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Засідання координаційної ради з
питань молодіжної політики та
національно-патріотичного виховання
при Дніпропетровській обласній
державній адміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації “Про
створення координаційної ради з
питань молодіжної політики та
національно-патріотичного виховання
при Дніпропетровській обласній
державній адміністрації” від
05.12.2016 № Р-853/0/3-16)

22.09

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від
28 грудня 2016 року №Р-905/0/3-16
“Про розподіл коштів на 2017 рік по
галузях виробничої сфери”)

22.09

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

22.09

Відкриття 44-го театрального сезону
2017/2018 року
(закони України “Про культуру”,“Про
театри і театральну справу”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля,1,
1 поверх,
кругла зала
11.00

4
5
6
Сприяння впровадження елементів
Пшеничников О.П. Примаков К.Ю.
національно-патріотичного виховання в
органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, навчальних
закладах, на підприємствах, в
установах, організаціях на території
Дніпропетровської області

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

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

Гавриш Л.А.

Юрченко В.О.

м. Дніпро,
З метою розвитку культурного рівня
пр. Д.Яворницького 72а, населення та популяризації
Дніпропетровський театральної справи
академічний театр
опери та балету,
час уточнюється

Першина Н.Г.

Примаков К.Ю.

18
Дата
1
22.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про здійснення
державних закупівель”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

4
Про стан проведення державних
закупівель у поточному році

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

Здійснюють заходи
6
Пруцаков В.В.

22.09

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 Кирпичов Е.О.
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

Кужман О.М.

26.09

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України від 17 листопада
2016 року №1764-VIII “Про внесення
змін до деяких законів України щодо
реформування системи управління
автомобільними дорогами загального
користування”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
14.00

Про передачу доріг з балансу Служби Коломоєць А.В.
автомобільних доріг у
Дніпропетровській області в
управління облдержадміністрації та
будівництво вагових комлексів

Пруцаков В.В.

19
Дата
1
26.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій
(Кодекс цивільного захисту України)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
15.00

4
1. Про стан підготовки місцевих
органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування до дій в
осінньо-зимовий період 2017/2018
року
2. Про впровадження на території
спроможних територіальних громад
області комплексу заходів цивільного
захисту

5
6
Коваленко С.С.,
Кужман О.М.
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації

26.09

Оперативна нарада з керівниками
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Програма соціально-економічного
та культурного розвитку області
на 2017 рік)

пр. О.Поля, 1,
7 поверх,
зал засідань,
10.00

Про актуальні питання соціальноекономічного розвитку області,
функціонування галузей
господарського комплексу та
розв’язання проблем у соціальній
сфері

Тимчук А.Л.,
Волинець С.С.

Резніченко В.М.,
заступники голови
облдержадміністрації

26.09

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

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

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

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

Пруцаков В.В.

27.09

Заходи з нагоди вручення щорічної
обласної педагогічної премії
(Закон України “Про освіту”)

м. Дніпро,
пр. О.Поля, 1,
1 поверх,
конференц зал,
10.30

Вручення педагогічної премії

Полторацький О.В. Резніченко В.М.,
Примаков К.Ю.

20
Дата
1
27.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Робоча нарада на об’єкті
“Реконструкція відділення
постінтенсивного догляду та
виходжування новонароджених
комунального закладу
“Дніпропетровський обласний
перинатальний центр
зі стаціонаром” ДОР” по вул.
Космічна, 17
в місті Дніпропетровськ”
(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”)

27.09

Обласні урочисті заходи з нагоди
Дня працівників освіти
(Указ Президента України від 11
вересня 1994 року №513/94 “Про День
працівників освіти”)

27.09

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

28.09

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

Місце проведення,
час
3
м. Дніпро,
вул. Космічна, 17,
10.00

Порядок денний, тематика
4
Про хід виконання робіт на об’єкті
реконструкції

Готують

Здійснюють заходи

5
Кушвід О.А.

6
Пруцаков В.В.

м. Дніпро,
Вшанування кращих працівників та
пр. Д.Яворницького, ветеранів освіти області
72а,
Дніпропетровський
академічний театр
опери та балету,
13.00
пр. О.Поля, 1,
Розгляд звернень громадян
1 поверх,
приймальня громадян,
10.00

Полторацький О.В.

Примаков К.Ю.

Гавриш Л.А.

Резніченко В.М.

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

Гавриш Л.А.,
Дрюпіна Н.С.

Примаков К.Ю.

21
Дата
1
28.09

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

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
16.00

4
Щодо удосконалення модульної
системи GPS-навігації

5
Коломоєць А.В.

6
Пруцаков В.В.

Вшанування артистів та ветеранів
театральної справи

Першина Н.Г.

Примаков К.Ю.

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

Коломоєць А.В.

Пруцаков В.В.

З метою підвищення та розвитку
культурного та творчого розвитку
регіону на міжнародному рівні

Першина Н.Г.

Примаков К.Ю.

28.09

Заходи з нагоди 90-річччя
Дніпровського театру драми та комедії
(закони України “Про культуру”, “Про
театри і театральну справу”)

м. Дніпро,
пр. Д.Яворницького, 97
Дніпровський театр
драми та комедії,
час уточнюється

29.09

Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 28 грудня
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про
розподіл коштів на 2017 рік по галузях
виробничої сфери”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

29.09

Відкриття виставки японських
традиційних ляльок за підтримки
посольства Японії в Україні
(Закон України “Про культуру”)

29.09

Відкриття чемпіонату України з легкої
атлетики серед юнаків
(Закон України “Про фізичну культуру
і спорт”)

м. Дніпро,
вул. Шевченка, 21,
Дніпропетровський
художній музей,
час уточнюється

м. Дніпро,
Привітання під час урочистого
пр. Богдана
відкриття учасників чемпіонату з
Хмельницького, 23, легкої атлетики серед юнаків
стадіон “Трудові резерви”
16.00

Пшеничников О.П. Примаков К.Ю.

22
Дата
1
29.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(Закон України “Про здійснення
державних закупівель”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

4
Про стан проведення державних
закупівель у поточному році

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

пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

Про стан забезпечення повноцінної та Кирпичов Е.О.
своєчасної оплати за природний газ,
спожитий підприємствами
теплоенергетики області

Здійснюють заходи
6
Пруцаков В.В.

Кужман О.М.

29.09

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)

29.09

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)

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

Тимчук А.Л.

29.09

Обласне свято “Надія, любов і віра –
єдина Українська родина” приурочене
до Дня усиновлення
(Указ Президента України від
27 листопада 2008 року
№1088/2008 “Про День усиновлення”)

Петриківський
район,
с.Гречане,
етнографічний хутір
“Козацька січ”,
09.00

Примаков К.Ю.

Ознайомлення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в
дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях, з історією
козацтва, перегляд кінної козацької
вистави

Візир В.М.

23
Дата
1
30.09

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
2
Відзначення Всеукраїнського Дня
бібліотек
(Указ Президента України від
14 травня 1998 року, № 471/98 “Про
встановлення Всеукраїнського дня
бібліотек”)

Дата
Співбесіда з начальниками та
уточнюється головними бухгалтерами лікарень
і лабораторій ветеринарної медицини
області
(Бюджетний кодекс України)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

3
Бібліотечні заклади
області

4
Вшанування працівників та ветеранів
бібліотечної справи

м. Дніпро,
Про стан виконання бюджетів
вул. Старокозацька,52, закладів ветеринарної медицини
09.00
області за 7 місяців 2017 року

Готують

Здійснюють заходи

5
Першина Н.Г.

6
Примаков К.Ю.

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

Дата
Засідання координаційної ради
уточнюється облдержадміністрації з питань
розвитку підприємництва
(Розпорядження голови ОДА
від 10.01.2011 № Р-3/0/3-11 “Про
координаційну раду
облдержадміністрації з питань
розвитку підприємництва” (із
змінами)

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

Круглий стіл на тему: “Залучення
молоді до бізнесу та відкриття
власної справи”

Псарьов О.С.

Кужман О.М.

Дата
Засідання Регіональної ради
уточнюється підприємців у Дніпропетровській
області
(розпорядження голови ОДА
від 18.08.2011 № Р-546/0/3-11 “Про
утворення Регіональної ради
підприємців у Дніпропетровській
області)

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

Круглий стіл за участю громадськості Псарьов О.С.
на тему: ”Партнерство влади та
бізнесу: погляд з середини”

Кужман О.М.

24
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
1
2
Дата
Урочисте відкриття Центру надання
уточнюється адміністративних послуг виконавчого
комітету Новоолександрівської
сільської ради Дніпровського району
(Закон України “Про адміністративні
послуги” (від 06.09.2012 № 5203-VI)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

3
4
с. Новоолександрівка, Управління персоналом та
вул. Сурська, 74
створення сприятливого
час проведення
психологічного клімату
уточнюється

Готують

Здійснюють заходи

5
Псарьов О.С.

6
Кужман О.М.

Дата
Курс тренінгів для адміністраторів
уточнюється Центрів надання адміністративних
послуг Дніпропетровської області
(Закон України “Про адміністративні
послуги” (від 06.09.2012 № 5203-VI)
Постанова КМУ
від 02.03.2016 № 207 "Про
затвердження Правил реєстрації
місця проживання та Порядку
передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру

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

1. “Розвиток професійних навичок
співробітників Центрів надання
адміністративних послуг щодо
вільного володіння діловою
українською мовою”;
2. “Культура ділового спілкування в
Центрі надання адміністративних
послуг”

Псарьов О.С.

Кужман О.М.

Дата
Бізнес-семінар для керівників
уточнюється підприємств сфери послуг
(“Програма розвитку малого та
середнього підприємництва у
Дніпропетровській області на
2017 – 2018 роки”, затверджена
рішенням обласної ради
від 02.12.2016 № 124-7/VIІ)

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

Питання щодо удосконалення
надання послуг для населення

Псарьов О.С.

Кужман О.М.

Про діяльність госпітальних рад
області

Будяк Н.Ю.

Кужман О.М.

Дата
Нарада за участю керівників закладів
уточнюється охорони здоров’я
(Закон України “Основи законодавства
України про охорону здоров’я”)

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

25
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
1
2
Дата
Засідання колегії департаменту
уточнюється охорони здоров’я облдержадміністрації
(Положення про департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації,
затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації від 28
грудня 2012 року № Р-981/0/3-12)

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

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
5
1. Про стан надання неврологічної
Будяк Н.Ю.
допомоги населенню області
2. Про стан надання нейрохірургічної
допомоги населенню області
3. Про організацію служби
планування сім’ї та збереження
репродуктивного здоров’я

6
Кужман О.М.

Кужман О.М.

Дата
Засідання обласної комісії з питань
уточнюється забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) до державного та місцевих
бюджетів
(Бюджетний кодекс України,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 19 квітня
2017 року №Р-196/0/3-17)

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

1. Про підсумки виконання
показників дохідної частини
місцевих бюджетів області
за січень – серпень 2017 року
2. Про стан перегляду річних
показників загального фонду
місцевих бюджетів області на
2017 рік

Шебеко Т.І.

Дата
Виїзний семінар-нарада за участю
уточнюється начальників управлінь і відділів
агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, науковців та
керівників обласних служб
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)

місце та час
уточнюються

Про підготовку ґрунту, стан
Удовицький В.О.
забезпечення агроформувань
області посівним матеріалом та
мінеральними добривами до посіву
озимих культур. Впровадження нових
сортів насіння

Кужман О.М.

26
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації, на підставі
якого проводиться захід)
1
2
Дата
Нарада з керівниками лікувальноуточнюється профілактичних закладів щодо
реалізації Урядової програми
“Доступні ліки”
(Постанова КМУ від 17 березня
2017 року № 152 “Про забезпечення
доступності лікарських засобів”;
накази МОЗ України від 25 березня
2017 року № 325 “Про затвердження
реєстру граничних оптово-відпускних
цін на лікарські засоби” та
від 03 квітня 2017 року № 360 “Про
затвердження Реєстру лікарських
засобів, вартість яких підлягає
відшкодуванню”)
Дата
Засідання координаційної ради з
уточнюється питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу при ОДА
(розпорядження голови
облдержадміністрації
від 26 листопада 2007 року
№ Р-517/0/3-07 “Про утворення
координаційної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
при обласній державній адміністрації”
зі змінами)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О. Поля, 1
3 поверх
зал засідань,
час уточнюється

4
Аналіз виконання Урядової програми
“Доступні ліки” на Дніпропетровщині

5
Будяк Н.Ю.

6
Кужман О.М.

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

1. Про основні показники відповіді
Будяк Н.Ю.
Дніпропетровської області на
епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу в 2016 році та завдання
на 2017 рік
2. Про стан роботи неурядових
громадських організації в сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
туберкульозу в 2016 році. Стан
реалізації поточних проектів
“Сталість ВІЛ-послуг”
(м. Дніпро, м. Кривий Ріг,
Криворізький район)

Кужман О.М.

27
Дата
1
За окремим
графіком

За окремою
програмою

Протягом
місяця

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)
Святкові заходи до Дня українського
кіно
(Закон країни “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
3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
час уточнюється

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

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

5
Будяк Н.Ю.

6
Кужман О.М.

Місце та час
уточнюються

З метою підвищення та розвитку
культурного рівня населення та
популяризації українського
кіномистецтва

Першина Н.Г.

Примаков К.Ю.

населені пункти
області

Проведення ярмаркових заходів

Удовицький В.О.

Кужман О.М.

28
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 Кринички
Криничанська
райдержадміністрація

Гапіч О.В.,
Шульга А.Ю.

Кужман О.М.

смт Томаківка
Томаківська
райдержадміністрація

Хведчук В.О.,
Шульга А.Ю.

Кужман О.М.

м. Верхньодніпровськ
Верхньодніпровська
райдержадміністрація

Ковальчук О.Б.,
Дрюпіна Н.С.

Примаков К.Ю.

смт Царичанка
Царичанська
райдержадміністрація

Турський С.М.,
Дрюпіна Н.С.

Примаков К.Ю.

м. Новомосковськ
Новомосковська
райдержадміністрація

Чечеленко О.Ю.,
Бородкіна С.В.

Пруцаков В.В.

м. Кривий Ріг
Криворізька
райдержадміністрація

Нагайченко С.В.,
Бородкіна С.В.

Пруцаков В.В.

смт Межова
Межівська
райдержадміністрація

Гребцов В.І.

Юрченко В.О.

Білоусов А.Л.

Юрченко В.О.

м. Кам’янське
виконавчий комітет
міської ради

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації

Порядок денний, тематика

А.Л.ТИМЧУК

