КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
заходів за участю
керівництва облдержадміністрації
у жовтні 2021 року

1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова облдержадміністрації
Валентин РЕЗНИЧЕНКО

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
заходів за участю керівництва облдержадміністрації
щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпоряджень голови облдержадміністрації у жовтні 2021 року
Дата
1
01-31.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Комплекс заходів щодо запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19
на території Дніпропетровської області
(постанова Кабінету Міністрів України
від 09 грудня 2020 року № 1236
“Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” – із змінами згідно постанови
від 13 вересня 2021 року № 954)

Місце проведення,
час
3
населені пункти
області

Порядок денний, тематика
4
Застосування протиепідемічних
заходів щодо недопущення
розповсюдження на території області
гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Інформування населення з питань
профілактики зараження
коронавірусною інфекцією через
засоби масової інформації

Готують

Здійснюють заходи

5
6
Оперативна група з Керівництво
питань запобігання облдержадміністрації
поширенню
коронавірусу
COVID-19
на території
Дніпропетровської
області, керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
голови райдержадміністрацій,
керівники
органів місцевого
самоврядування

2
Дата
1
01.10

01.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Засідання обласної призовної комісії
(Закон України
“Про військовий обов’язок
і військову службу”,
Указ Президента України
від 24 лютого 2021 року
№ 71/2021 “Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України
на строкову військову службу
у 2021 році”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 10 березня
2021 року № Р-240/0/3-21
“Про чергові призови на строкову
військову службу у 2021 році”)
Засідання обласної комісії з питань
забезпечення постачання енергоносіїв
в область і своєчасних розрахунків
за їх споживання
(закони України “Про ринок електричної
енергії”, “Про ринок природного газу”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 13 березня
2020 року № Р-188/0/3-20)

01-03.10

Фестиваль сучасної української драматургії
“КУТ-30”, присвячений 30-річчю
незалежності України
(закони України “Про культуру”,
“Про театри і театральну справу”)

04.10

Нарада за участю керівників підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства
(Закон України “Про управління об’єктами
державної власності”)

Місце проведення,
час
3
м. Дніпро,
вул. Шмідта, 16,
Дніпропетровський
обласний
територіальний
центр
комплектування
та соціальної
підтримки,
10.00

Порядок денний, тематика
4
Про організацію проведення
чергового призову громадян України
на строкову військову службу

Готують
5
Федорчук І.Ю.

Здійснюють заходи
6
Карпенко С.Р.

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

Беспальчук М.Г.

м. Дніпро,
Дніпропетровський
академічний театр
опери та балету,
за окремою
програмою
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Майстер класи, творчі зустрічі,
Першина Н.Г.
прем’єри театральних вистав
у рамках грантового сезону 2021 року
від Українського культурного фонду

Горб О.В.

Про фінансово-господарський стан
підприємств водопровідноканалізаційного господарства

Беспальчук М.Г.

Коломоєць А.В.

3
Дата
1
04.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників підприємств
автодорожньої галузі
(постанова Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 року № 1085
“Про затвердження Порядку спрямування
коштів державного дорожнього фонду”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
14.00

4
Про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення

5
Коломоєць А.В.

6
Беспальчук М.Г.

05.10

Засідання обласного штабу з питань
підготовки до опалювального сезону
2021/2022 року
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 14 травня
2021 року № Р-460/0/3-21 “Про підготовку
житлово-комунального господарства
та об’єктів соціальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період 2021/2022 року”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про підготовку до опалювального
сезону 2021/2022 року

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

05.10

Засідання обласної комісії з питань надання
допомоги незахищеним верствам населення
та особам, які опинилися у складних
життєвих обставинах
(Комплексна програма соціального захисту
населення Дніпропетровської області
на 2020 – 2024 роки, рішення
Дніпропетровської обласної ради
від 13 грудня 2019 року № 534-20/VІІ)

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

Про призначення допомоги
малозабезпеченим верствам
населення та особам, які опинилися
у складних життєвих обставинах

Кришень О.В.

Горб О.В.

06.10

Нарада за участю керівників підрядних
організацій
(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 3-11/VIII
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
09.00

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

4
Дата
1
06.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників підрядних
та проєктних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 року № 196
“Деякі питання державного фонду
регіонального розвитку”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
10.00

4
Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів, що
здійснюється за рахунок коштів
державного фонду регіонального
розвитку

5
Кушвід О.А.

6
Беспальчук М.Г.

06.10

Нарада за участю керівників проєктних
та підрядних організацій
(Національна програма “Велике
будівництво”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про стан будівельних робіт на
об’єктах, що включені до Програми
“Велике будівництво”

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

06.10

Нарада з керівниками проєктних та
підрядних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України
від 08 липня 2020 року № 612
“Деякі питання створення приймальних
відділень в опорних закладах охорони
здоров’я у госпітальних округах”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
12.00

Про стан реалізації проєктів
з проведення будівельних робіт
у приймальних відділеннях опорних
закладів охорони здоров’я
у госпітальних округах

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

5
Дата
1
07.10

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

Місце проведення,
час
3

“Будівництво спортивно-оздоровчого
комплексу на території парку Перемоги
в м. Нікополь по вул. Херсонській”;

м. Нікополь,
вул. Херсонська,
13.00

“Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря
з житлом за адресою: Дніпропетровська
область, Нікопольський район , с. Чкалове,
вул. Дружби, 61в”;

с. Чкалове,
вул. Дружби, 61в,
15.00

“Реконструкція будівлі дитячого садка
в с. Чкалове Нікопольського району
Дніпропетровської області ”

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
Про хід виконання робіт на об’єктах
будівництва та реконструкції

5
Кушвід О.А.

6
Беспальчук М.Г.

Презентація нових видань відомих
українських письменників у рамках
літературно-мистецької акції
“Українська книга в Дніпрі”

Першина Н.Г.

Горб О.В.

с. Чкалове,
вул. Центральна, 72а,
16.00

(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 11-3/ VIІІ
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)
07.10

Творча зустріч з відомими українськими
письменниками
(доручення голови облдержадміністрації
від 19 травня 2021 року № 08-21/0/35-21
“Про підготовку та проведення
літературно-мистецької акції
“Українська книга в Дніпрі”)

пр. О.Поля, 1,
3 поверх,
зал засідань,
18.30

6
Дата
1
08.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Засідання обласної призовної комісії
(Закон України
“Про військовий обов’язок
і військову службу”,
Указ Президента України
від 24 лютого 2021 року № 71/2021
“Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України
на строкову військову службу у 2021 році”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 10 березня
2021 року № Р-240/0/3-21 “Про чергові
призови на строкову військову службу
у 2021 році”)

Місце проведення,
час
3
м. Дніпро,
вул. Шмідта, 16,
Дніпропетровський
обласний
територіальний
центр
комплектування
та соціальної
підтримки,
10.00

Порядок денний, тематика
4
Про організацію проведення
чергового призову громадян України
на строкову військову службу

Готують
5
Федорчук І.Ю.

Здійснюють заходи
6
Карпенко С.Р.

08.10

Засідання обласної комісії з питань
забезпечення постачання енергоносіїв
в область і своєчасних розрахунків
за їх споживання
(закони України “Про ринок електричної
енергії”, “Про ринок природного газу”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 13 березня
2020 року № Р-188/0/3-20)

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

Беспальчук М.Г.

11.10

Нарада за участю керівників підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства
(Закон України “Про управління об’єктами
державної власності”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про фінансово-господарський стан
підприємств водопровідноканалізаційного господарства

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

11.10

Нарада за участю керівників підприємств
автодорожньої галузі
(постанова Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 року № 1085
“Про затвердження Порядку спрямування
коштів державного дорожнього фонду”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
14.00

Про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

7
Дата
1
12.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Засідання обласного штабу з питань
підготовки до опалювального сезону
2021/2022 року
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 14 травня
2021 року № Р-460/0/3-21 “Про підготовку
житлово-комунального господарства та
об’єктів соціальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період 2021/2022 року”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

4
Про підготовку до опалювального
сезону 2021/2022 року

5
Коломоєць А.В.

6
Беспальчук М.Г.

13.10

Нарада за участю керівників підрядних
організацій
(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 3-11/VIII
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
09.00

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

13.10

Нарада за участю керівників підрядних
та проєктних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 року № 196
“Деякі питання державного фонду
регіонального розвитку”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
10.00

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів, що
здійснюється за рахунок коштів
Державного фонду регіонального
розвитку

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

13.10

Нарада за участю керівників проєктних
та підрядних організацій
(Національна програма “Велике
будівництво”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про стан будівельних робіт на
об’єктах, що включені до Програми
“Велике будівництво”

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

8
Дата
1
13.10

13.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників проєктних
та підрядних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України
від 08 липня 2020 року № 612
“Деякі питання створення приймальних
відділень в опорних закладах охорони
здоров’я у госпітальних округах”)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
12.00

Робочі наради на об’єктах:
“Капітальний ремонт дитячого садочка у
селі Павлопілля Нікопольського району
Дніпропетровської області”;

Павлопілля,
вул. Центральна, 5а,
14.00

“Будівництво малого групового будинку
за адресою: Дніпропетровська область,
Софіївський район, с. Вакулове, вулиця
Каштанова, 30”;

с. Вакулове,
вул. Каштанова, 30,
16.00

“Реконструкція комплексу Софіївської
районної дитячо-юнацької спортивної
школи по вул. Карпенка, 15, в смт Софіївка
Софіївського району Дніпропетровської
області ”
(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 11-3/ VIІІ
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)

смт Софіївка,
вул. Карпенка, 35,
17.30

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
Про стан реалізації проєктів
з проведення будівельних робіт
у приймальних відділеннях опорних
закладів охорони здоров’я
у госпітальних округах

5
Кушвід О.А.

6
Беспальчук М.Г.

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

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

9
Дата
1
13.10

14.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Відкриття виставки фотоматеріалів
та проведення круглого столу за участю
представників інститутів громадянського
суспільства з нагоди Дня захисників
і захисниць України
(Указ Президента України
від 14 жовтня 2014 року № 806/2014
“Про День захисника України”,
Закон України від 14 липня 2021 року
№ 1643-IX “Про внесення змін до статті
73 Кодексу законів про працю України”)
Заходи із відзначення Дня захисників
і захисниць України за участю
представників місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування,
громадських та релігійних організацій,
військовослужбовців.
Церемонії покладання квітів до пам’ятників
та пам’ятних знаків, місць поховань борців
за свободу та незалежність України

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

м. Дніпро,
пр. О.Поля,
площа перед
будівлею
облдержадміністрації,
час уточнюється
населені пункти
області

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
5
Висвітлення бойового подвигу та
Білоусов А.О.
самовідданості громадян, які
присвятили своє життя служінню
Українському народу, з метою
збереження та розвитку національних
військових традицій

6
Орлов В.В.

Вшанування бойового подвигу,
Білоусов А.О.
самовідданості громадян, які
присвятили своє життя служінню
Українському народу, з метою
посилення суспільної уваги та
турботи про захисників рідної землі,
збереження та розвитку національних
військових традицій
голови райдержадміністрацій,
сільські, селищні,
міські голови

Орлов В.В.

Про фінансово-господарський стан
підприємств водопровідноканалізаційного господарства

Беспальчук М.Г.

Керівництво
облдержадміністрації

(Указ Президента України
від 14 жовтня 2014 року № 806/2014
“Про День захисника України”,
Закон України від 14 липня 2021 року
№ 1643-IX “Про внесення змін до статті
73 Кодексу законів про працю України” )
18.10

Нарада за участю керівників підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства
(Закон України “Про управління об’єктами
державної власності”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Коломоєць А.В.

10
Дата
1
18.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників підприємств
автодорожньої галузі
(постанова Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 року № 1085
“Про затвердження Порядку спрямування
коштів державного дорожнього фонду”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
12.00

4
Про стан виконання робіт
з капітального ремонту та
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення

Готують
5
Коломоєць А.В.

Здійснюють заходи
6
Беспальчук М.Г.

18.10

Нарада за участю керівництва регіональної
філії “Придніпровська залізниця”
АТ “Українська залізниця”
(розпорядження Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2019 року № 1411-р
“Про затвердження плану заходів
з реформування залізничного транспорту”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
16.00

Про хід запровадження контрактів
Варакута М.О.
на суспільно важливі послуги
з перевезення пасажирів
у Дніпропетровській та Запорізькій
областях в рамках технічної допомоги
Європейського інвестиційного банку
до кінця 2021 року

Беспальчук М.Г.

19.10

Засідання обласного штабу з питань
підготовки до опалювального сезону
2021/2022 року
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 14 травня
2021 року № Р-460/0/3-21 “Про підготовку
житлово-комунального господарства
та об’єктів соціальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період 2021/2022 року”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про підготовку до опалювального
сезону 2021/2022 року

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

19.10

Засідання обласної комісії з питань надання
допомоги незахищеним верствам населення
та особам, які опинилися у складних
життєвих обставинах
(Комплексна програма соціального захисту
населення Дніпропетровської області
на 2020 – 2024 роки, рішення
Дніпропетровської обласної ради
від 13 грудня 2019 року № 534-20/VІІ)

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

Про призначення допомоги
малозабезпеченим верствам
населення та особам, які опинилися
у складних життєвих обставинах

Кришень О.В.

Горб О.В.

11
Дата
1
19.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Засідання науково-технічної ради з питань
інформатизації та електронного урядування
облдержадміністрації
(Закон України “Про Національну програму
інформатизації”)

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

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
1. Про погодження місцевих програм
інформатизації
2. Про пріоритетні завдання програм
інформатизації на 2022 рік

5
Шаповалова Т.М.

6
Начовний І.І.

20.10

Нарада за участю керівників підрядних
організацій
(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 3-11/VIII
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
09.00

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

20.10

Нарада за участю керівників підрядних
та проєктних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 року № 196
“Деякі питання державного фонду
регіонального розвитку”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
10.00

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів, що
здійснюється за рахунок коштів
Державного фонду регіонального
розвитку

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

20.10

Нарада за участю керівників проєктних
та підрядних організацій
(Національна програма “Велике
будівництво”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про стан будівельних робіт на
об’єктах, що включені до Програми
“Велике будівництво”

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

20.10

Нарада за участю керівників проєктних
та підрядних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України
від 08 липня 2020 року № 612
“Деякі питання створення приймальних
відділень в опорних закладах охорони
здоров’я у госпітальних округах”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
12.00

Про стан реалізації проєктів
з проведення будівельних робіт
у приймальних відділеннях опорних
закладів охорони здоров’я
у госпітальних округах

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

12
Дата
1
21.10

21.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Засідання обласної архітектурномістобудівної ради
(наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
від 07 липня 2018 року № 108
“Про затвердження типового положення
про архітектурно-містобудівні ради”)

Місце проведення,
час
3
м. Дніпро,
вул. Михайла
Грушевського, 1,
Будинок архітектора,
11.00

Робочі наради на об’єктах:
“Капітальний ремонт Лихівської середньої
загальноосвітньої школи смт Лихівка
П'ятихатського району Дніпропетровської
області ”;

смт Лихівка,
вул. Миру, 8,
14.00

“Капітальний ремонт КЗО “Божедарівська
середня загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів” Криничанської районної ради
(чотири філії), вул. Лагерна, 14-Б,
смт Щорськ, Криничанський район,
Дніпропетровська область”

смт Божедарівка,
вул. Лагерна, 14б,
16.00

(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 11-3/ VIІІ
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)

Порядок денний, тематика

Готують

4
5
Про нагляд за додержанням
Лимар В.І.
державних вимог і інтересів в
проєктах містобудівної документації
(схеми планування території на
регіональному рівні, генеральні плани
населених пунктів, детальні плани
територій, проєкти зонування
територій) та рекомендації з питань
планування, забудови та іншого
використання територій
Про хід виконання робіт на об’єктах
капітального ремонту

Кушвід О.А.

Здійснюють заходи
6
Беспальчук М.Г.

Беспальчук М.Г.

13
Дата
1
21.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Творча зустріч з відомими українськими
письменниками
(доручення голови облдержадміністрації
від 19 травня 2021 року № 08-21/0/35-21
“Про підготовку та проведення
літературно-мистецької акції
“Українська книга в Дніпрі”)

22.10

Засідання обласної призовної комісії
(Закон України
“Про військовий обов’язок
і військову службу”,
Указ Президента України
від 24 лютого 2021 року № 71/2021
“Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України
на строкову військову службу у 2021 році”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 10 березня
2021 року № Р-240/0/3-21 “Про чергові
призови на строкову військову службу
у 2021 році”)

22.10

Засідання обласної комісії з питань
забезпечення постачання енергоносіїв
в область і своєчасних розрахунків
за їх споживання
(закони України “Про ринок електричної
енергії”, “Про ринок природного газу”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 13 березня
2020 року № Р-188/0/3-20)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
3 поверх,
зал засідань,
18.30

4
Презентація нових видань відомих
українських письменників у рамках
літературно-мистецької акції
“Українська книга в Дніпрі”

5
Першина Н.Г.

Горб О.В.

м. Дніпро,
вул. Шмідта, 16,
Дніпропетровський
обласний
територіальний
центр
комплектування
та соціальної
підтримки,
10.00

Про організацію проведення
чергового призову громадян України
на строкову військову службу

Федорчук І.Ю.

Карпенко С.Р.

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

Кирпичов Е.О.

Беспальчук М.Г.

пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

6

14
Дата
1
25.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства
(Закон України “Про управління об’єктами
державної власності”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

4
Про фінансово-господарський стан
підприємств водопровідноканалізаційного господарства

5
Коломоєць А.В.

6
Беспальчук М.Г.

25.10

Нарада за участю керівників підприємств
автодорожньої галузі
(постанова Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 року № 1085
“Про затвердження Порядку спрямування
коштів державного дорожнього фонду”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
14.00

Про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

26.10

Засідання обласного штабу з питань
підготовки до опалювального сезону
2021/2022 року
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 14 травня
2021 року № Р-460/0/3-21 “Про підготовку
житлово-комунального господарства та
об’єктів соціальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період 2021/2022 року”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про підготовку до опалювального
сезону 2021/2022 року

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

26.10

Засідання регіональної комісії
з визначення даних щодо заробітної плати
працівників за роботу в зоні відчуження
в 1986-1990 роках
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 11 жовтня
2012 року № Р-737/0/3-12)

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

Про визначення даних щодо
заробітної плати працівників
за роботу в зоні відчуження
в 1986-1990 роках

Кришень О.В.

Горб О.В.

15
Дата
1
27.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників підрядних
організацій
(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 3-11/VIII
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
09.00

4
Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів

5
Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

6
Беспальчук М.Г.

27.10

Нарада за участю керівників підрядних
та проєктних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 року № 196
“Деякі питання державного фонду
регіонального розвитку”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
10.00

Про стан будівництва
інфраструктурних об’єктів, що
здійснюється за рахунок коштів
державного фонду регіонального
розвитку

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

27.10

Нарада за участю керівників проєктних
та підрядних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України
від 08 липня 2020 року № 612
“Деякі питання створення приймальних
відділень в опорних закладах охорони
здоров’я у госпітальних округах”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
11.00

Про стан реалізації проєктів
з проведення будівельних робіт
у приймальних відділеннях опорних
закладів охорони здоров’я
у госпітальних округах

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

27.10

Нарада за участю керівників проєктних
та підрядних організацій
(Національна програма “Велике
будівництво”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
12.00

Про стан будівельних робіт на
об’єктах, що включені до Програми
“Велике будівництво”

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

16
Дата
1
28.10

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

Місце проведення,
час
3

“Реконструкція адміністративної будівлі
під центр надання адміністративних послуг
у форматі “Прозорий офіс” за адресою:
м. Дніпро, пр. Слобожанський, 8”;

м. Дніпро,
пр. Слобожанський, 8,
14.00

“Спортивно-оздоровчий комплекс
в смт Слобожанське Дніпровського району
Дніпропетровської області (нове
будівництво). Плавальний басейн”

смт Слобожанське,
вул. Спортивна, 4,
15.30

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
Про хід виконання робіт на об’єктах
реконструкції та будівництва

5
Кушвід О.А.

6
Беспальчук М.Г.

Про визначення статусу осіб,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Кришень О.В.

Горб О.В.

(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 11-3/ VIІІ
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)
28.10

Засідання регіональної комісії з визначення
статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 26 грудня
2018 року № Р-797/0/3-18)

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

17
Дата
1
29.10

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Засідання обласної призовної комісії
(Закон України
“Про військовий обов’язок
і військову службу”,
Указ Президента України
від 24 лютого 2021 року № 71/2021
“Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян України
на строкову військову службу у 2021 році”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 10 березня
2021 року № Р-240/0/3-21
“Про чергові призови на строкову військову
службу у 2021 році”)

Місце проведення,
час
3
м. Дніпро,
вул. Шмідта, 16,
Дніпропетровський
обласний
територіальний
центр
комплектування
та соціальної
підтримки,
10.00

Порядок денний, тематика
4
Про організацію проведення
чергового призову громадян України
на строкову військову службу

Готують
5
Федорчук І.Ю.

Здійснюють заходи
6
Карпенко С.Р.

29.10

Засідання обласної комісії з питань
забезпечення постачання енергоносіїв
в область і своєчасних розрахунків
за їх споживання
(закони України “Про ринок електричної
енергії”, “Про ринок природного газу”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 13 березня
2020 року № Р-188/0/3-20)

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

Беспальчук М.Г.

29.10

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,
1 поверх,
приймальня
громадян,
15.00

Про стан розгляду звернень громадян

Полторацька Н.В.

Гавриш Л.А.

18
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
1
2
Щопонеділка Участь у селекторній нараді
під головуванням заступника Керівника
Офісу Президента України Тимошенка К.В.
(Закон України “Про місцеві державні
адміністрації”)
Щосереди Участь в онлайн-конференції Міністерства
аграрної політики та продовольства України
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)
Протягом
місяця

Позачергові засідання регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій
(Кодекс цивільного захисту України,
постанова Кабінету Міністрів України
від 09 грудня 2020 року № 1236
“Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” – із змінами згідно постанови
від 13 вересня 2021 року № 954)

Участь у засіданні регіональної ради
Дата
уточнюється підприємців у Дніпропетровській області
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 29 березня
2021 року № Р-307/0/3-21)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
7 поверх,
кабінет,
13.00
пр. О.Поля, 1,
к. 223,
08.30

Порядок денний, тематика
4
Про стан виконання заходів щодо
запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19, реалізації
загальнодержавних програм,
соціально-економічного розвитку
регіонів
1. Про державну підтримку
сільгосптоваровиробників
2. Про впровадження земельної
реформи

Готують
5
Волинець С.С.,
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
Рубан А.Є.

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

Про заходи із запобігання поширенню Куряченко Т.М.
на території області гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2

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

Про взаємодію підприємців регіону

Рубан А.Є.

Здійснюють заходи
6
Резніченко В.М.

Орлов В.В.

Орлов В.В.

Орлов В.В.

19
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
1
2
Заходи з нагоди Дня працівників харчової
Дата
уточнюється промисловості
(Указ Президента України
від 08 серпня 1995 року № 714/95 “Про День
працівників харчової промисловості”)
Дата
Участь у засідання обласної комісії
уточнюється з прийняття рішень щодо компенсації
витрат розвитку галузей садівництва,
виноградарства і хмелярства
(постанова Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 року № 587
“Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для розвитку
виноградарства, садівництва
і хмелярства”)
Дата
Засідання конкурсної комісії обласного
уточнюється конкурсу “Кращий молодий вчений”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 07 вересня
2021 року № Р-770/0/3-21 “Про внесення
змін до розпорядження голови від 15 серпня
2012 року № Р-556/0/3-12
“Про створення конкурсної комісії
обласного конкурсу “Кращий молодий
вчений” та затвердження її складу”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

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

4
5
Вшанування працівників та ветеранів Рубан А.Є.
галузі харчової промисловості
з нагоди професійного свята

6
Орлов В.В.

пр. О.Поля, 1,
к. 427,
час уточнюється

Про надання фінансової підтримки
підприємствам галузей садівництва,
виноградарства та хмелярства

Рубан А.Є.

Орлов В.В.

місце та час
уточнюються

Залучення молодих вчених до
проведення перспективних
досліджень та соціальних заходів
наукового спрямування, які
сприятимуть вирішенню актуальних
проблем Дніпропетровської області

Полторацький О.В.

Горб О.В.

20
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
1
2
Дата
Засідання конкурсної комісії обласного
уточнюється конкурсу “Краща рада молодих вчених”
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 07 вересня
2021 року № Р-762/0/3-21 “Про внесення
змін до розпорядження голови від 15 серпня
2012 року № Р-553/0/3-12 “Про створення
конкурсної комісії обласного конкурсу
“Краща рада молодих вчених” та
затвердження її складу”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
місце та час
уточнюються

4
Залучення молодих вчених до
проведення перспективних
досліджень та соціальних заходів
наукового спрямування, які
сприятимуть вирішенню актуальних
проблем Дніпропетровської області

5
Полторацький О.В.

Горб О.В.

6

Дата
Засідання регіональної комісії
уточнюється з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій
(Кодекс цивільного захисту України,
постанова Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2015 року № 18 “Про Державну
комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 17 липня
2015 року № Р-415/0/3-15
“Про затвердження Положення про
регіональну комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій”)

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

Про стан пожежної безпеки
у житлових висотних будівлях
та будівлях підвищеної поверховості

Куряченко Т.М.

Орлов В.В.

Засідання міжвідомчої регіональної робочої
Дата
щодо боротьби із нелегальним обігом
уточнюється групи
і роздрібною торгівлею пальним на
території Дніпропетровської області
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 27 грудня
2019 року № Р-747/0/3-19
“Про заходи щодо боротьби з нелегальним
обігом і роздрібною торгівлею пальним на
території Дніпропетровської області”)

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

Про заходи щодо боротьби
з нелегальним обігом і роздрібною
торгівлею пальним на території
Дніпропетровської області

Федорчук І.Ю.

Орлов В.В.,
Карпенко С.Р.

21
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
1
2
Відкриття обласної відкритої спартакіади
Дата
уточнюється серед учасників АТО/ООС та членів їх сімей
(Указ Президента України
від 12 травня 2018 року № 123/2018
“Про підтримку розвитку системи
спортивної реабілітації учасників бойових
дій, які брали участь в антитерористичній
операції, у заходах із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі
і стримуванні збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській
областях”)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
місце та час
уточнюються

4
5
З метою створення умов для розвитку Чумак О.В.
фізичної культури і спорту серед
учасників АТО/ООС, насамперед осіб
з інвалідністю, поширення практики
їх залучення до спортивних змагань

6
Карпенко С.Р.

Дата
Засідання робочої групи з вирішення
уточнюється проблемних питань, пов’язаних
із реєстрацією податкових накладних
або відмовою в реєстрації податкових
накладних/розрахунків, коригуванням та їх
зупиненням в Єдиному реєстрі податкових
накладних сільськогосподарським
товаровиробникам (фермерським
господарствам тощо)
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 26 жовтня
2020 року № Р-738/0/3-20)

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

Вирішення проблемних питань,
Рубан А.Є.
пов’язаних із реєстрацією або
відмовою в реєстрації податкових
накладних/розрахунків, коригуванням
та їх зупиненням в Єдиному реєстрі
податкових накладних
сільськогосподарським
товаровиробникам (фермерським
господарствам тощо)

Орлов В.В.

Дата
Засідання регіональної комісії
уточнюється з реабілітації при Дніпропетровській
облдержадміністрації
(Закон України “Про реабілітацію жертв
репресій комуністичного тоталітарного
режиму 1917-1991 років”)

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

Попередній розгляд документів та
обставин щодо відновлення
історичної справедливості,
політичних, соціальних, економічних
та інших прав репресованих осіб

Горб О.В.

Першина Н.Г.

22
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
1
2
Дата
Засідання робочої групи для
уточнюється опрацювання та комплексного вирішення
питань у сфері незаконного використання
земель та організації проведення заходу
“Урожай” на території області
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 19 квітня
2021 року № Р-359/0/3-21 “Про утворення
робочої групи для опрацювання та
комплексного вирішення питань у сфері
незаконного використання земель та
організації проведення заходу “Урожай”
на території області”)

Виконуюча обов’язки
керівника апарату
облдержадміністрації

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

Порядок денний, тематика
4
Опрацювання та комплексне
вирішення питань у сфері
незаконного використання земель
та організації проведення заходу
“Урожай” на території області

Готують
5
Рубан А.Є.

Здійснюють заходи
6
Орлов В.В.

Наталя ПОЛТОРАЦЬКА

