КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
заходів за участю
керівництва облдержадміністрації
у січні 2022 року

1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконуючий обов’язки
голови облдержадміністрації
Володимир ОРЛОВ

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
заходів за участю керівництва облдержадміністрації
щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпоряджень голови облдержадміністрації у січні 2022 року
Дата
1
01-31.01

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 15 грудня 2021 року № 1336)

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
04.01

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.

04.01

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,
12.00

Про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

04.01

Нарада за участю керівників підприємств
теплопостачання, представників органів
місцевого самоврядування, керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(доручення голови облдержадміністрації
від 09 вересня 2021 року № 08-36/0/35-21
“Про стан готовності об’єктів житловокомунального господарства та соціальної
сфери, підприємств паливно-енергетичного
комплексу Дніпропетровської області
до роботи в осінньо-зимовий період
2021/2022 року”)

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
15.00

Про стан проходження
Коломоєць А.В.
опалювального сезону 2021/2022 року

Беспальчук М.Г.

05.01

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

Беспальчук М.Г.

Кушвід О.А.,
Коломоєць А.В.

3
Дата
1
05.01

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.

05.01

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.

05.01

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.

06.01

Робочі наради на об’єктах:

Про хід виконання робіт на об’єктах
будівництва

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

“Будівництво спортивно-оздоровчого
комплексу на території парку Перемоги
в м. Нікополь по вул. Херсонській”;
“Будівництво ДНЗ на 115 місць в смт
Червоногригорівка Нікопольського району”
(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIІІ
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)

м. Нікополь,
вул. Херсонська,
10.00
смт
Червоногригорівка,
вул. Ярмарочна, 43,
12.00

4
Дата
1
06.01

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
(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,
к. 322,
15.00

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

6
Беспальчук М.Г.

10.01

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.

10.01

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,
12.00

Про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

5
Дата
1
11.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників підприємств
теплопостачання, представників органів
місцевого самоврядування, керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(доручення голови облдержадміністрації
від 09 вересня 2021 року № 08-36/0/35-21
“Про стан готовності об’єктів житловокомунального господарства та соціальної
сфери, підприємств паливно-енергетичного
комплексу Дніпропетровської області
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
5
Про стан проходження
Коломоєць А.В.
опалювального сезону 2021/2022 року

6
Беспальчук М.Г.

11.01

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.

12.01

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.

6
Дата
1
12.01

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.

12.01

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.

12.01

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.

12.01

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,
14.00

Про хід запровадження контрактів
на суспільно важливі послуги
з перевезення пасажирів
у Дніпропетровській та Запорізькій
областях

Варакута М.О.

Беспальчук М.Г.

7

1
12.01

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”)

13.01

Робочі наради на об’єктах:

Дата

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

“Капітальний ремонт дитячого садочка
у селі Павлопілля Нікопольського району
Дніпропетровської області”;

с. Павлопілля,
вул. Центральна, 5а,
11.00

“Реконструкція комплексу Софіївської
районної дитячо-юнацької спортивної
школи по вул. Карпенка, 15 в смт Софіївка
Софіївського району Дніпропетровської
області”

смт Софіївка,
вул. Карпенка, 15,
13.00

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

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

4
5
1.Про пріоритетні завдання реалізації Шаповалова Т.М.
регіональної програми інформатизації
“Електронна Дніпропетровщина”
на 2020 – 2022 роки
2. Про стан виконання Програми
розвитку й підтримки сфери
надання адміністративних послуг
у Дніпропетровській області
на 2021 – 2023 роки
3. Про розробку проєкту регіональної
програми інформатизації
“Електронна Дніпропетровщина”
на 2023 – 2025 роки

6
Начовний І.І.

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

Беспальчук М.Г.

Кушвід О.А.

8
Дата
1
14.01

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
(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,
к. 322,
14.00

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

6
Беспальчук М.Г.

17.01

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.

17.01

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,
12.00

Про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

9
Дата
1
18.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників підприємств
теплопостачання, представників органів
місцевого самоврядування, керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(доручення голови облдержадміністрації
від 09 вересня 2021 року № 08-36/0/35-21
“Про стан готовності об’єктів житловокомунального господарства та соціальної
сфери, підприємств паливно-енергетичного
комплексу Дніпропетровської області
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
5
Про стан проходження
Коломоєць А.В.
опалювального сезону 2021/2022 року

6
Беспальчук М.Г.

19.01

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.

19.01

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.

19.01

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.

10
Дата
1
19.01

20.01

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

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

3
пр. О.Поля, 1,
к. 536,
12.00

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.

Робочі наради на об’єктах:

м. Кривий Ріг:

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

“Реконструкція стадіону, розташованого на
території КПНЗ “Дитячо-юнацька спортивна
школа №3” Криворізької міської ради,
по вулиці Зарічній, 3 у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області”;

вул. Зарічна, 3,
11.00

Про хід виконання робіт на об’єктах
реконструкції та будівництва

“Реконструкція штучних покриттів
аеродрому комунального підприємства
“Міжнародний аеропорт Кривий Ріг”
Криворізької міської ради” за адресою:
50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий
Ріг, АЕРОПОРТ. Виробничі споруди,
інженерні мережі та об’єкти
життєзабезпечення”;

вул.Аерорухівська,8,
13.00

“Нове будівництво малого групового
будинку за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, Довгинцівський район,
вулиця Володимирівська, між буд. 61 та 65”

вул.
Володимирівська,
між буд. 61 та 65,
14.30

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

11
Дата
1
21.01

22.01

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
(закони України “Про ринок електричної
енергії”, “Про ринок природного газу”,
розпорядження голови
облдержадміністрації від 13 березня
2020 року № Р-188/0/3-20)
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
3
пр. О.Поля, 1,
к. 322,
14.00

м. Дніпро,
вул. Воскресенська,
пам’ятник
Т.Г.Шевченку,
час уточнюється

Порядок денний, тематика

Готують

Здійснюють заходи

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

5
Кирпичов Е.О.

6
Беспальчук М.Г.

Відзначення 103-ї річниці об’єднання
Української Народної Республіки
і Західноукраїнської Народної
Республіки з метою виховання
у громадян почуття патріотизму
і гордості за свою державу,
вшанування пам’яті діячів
українського державотворення

Білоусов А.О.

Орлов В.В.

населені пункти
області

голови райдержадміністрацій,
сільські, селищні,
міські голови

24.01

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

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
10.00

Про фінансово-господарський стан
підприємств водопровідноканалізаційного господарства

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

24.01

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,
12.00

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

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

12
Дата
1
25.01

Назва заходу
(акт законодавства або
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
2
Нарада за участю керівників підприємств
теплопостачання, представників органів
місцевого самоврядування, керівників
структурних підрозділів
облдержадміністрації
(доручення голови облдержадміністрації
від 09 вересня 2021 року № 08-36/0/35-21
“Про стан готовності об’єктів житловокомунального господарства та соціальної
сфери, підприємств паливно-енергетичного
комплексу Дніпропетровської області
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,
15.00

4
5
Про стан проходження
Коломоєць А.В.
опалювального сезону 2021/2022 року

6
Беспальчук М.Г.

25.01

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.

25.01

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.

13
Дата
1
26.01

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.

26.01

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.

26.01

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.

26.01

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.

14
Дата
1
27.01

27.01

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”)

Робочі наради на об’єктах:

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

м. Марганець:

“Капітальний ремонт ЗОШ № 9,
м. Марганець, кв. Ювілейний, 16”;

кв. Ювілейний, 16,
14.00

“Реконструкція стадіону ЗОШ № 7,
м. Марганець, вул. Долгова, 1”;

вул. Долгова, 1,
15.30

“Капітальний ремонт басейну по вулиці
Єдності у м. Марганець”

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

Здійснюють заходи
6
Беспальчук М.Г.

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

Кушвід О.А.

Беспальчук М.Г.

Про стан виконання актів Президента
України, Кабінету Міністрів України,
доручень та розпоряджень голови
облдержадміністрації

Маласай В.М.

Клянцко М.В.

вул. Єдності,
16.30

(рішення Дніпропетровської обласної ради
від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIІІ
“Про обласний бюджет на 2021 рік”)
27.01

Нарада за участю керівництва районних
державних адміністрацій області
(Закон України “Про місцеві державні
адміністрації”, Регламент
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації)

дата та час
уточнюються

15
Дата
1
27.01

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

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

3
пр. О.Поля, 1,
місце та час
уточнюються

4
Про визначення статусу осіб,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Готують
5
Кришень О.В.

Здійснюють заходи
6
Горб О.В.

28.01

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.

28.01

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)

пр. О.Поля, 1,
1 поверх,
приймальня
громадян,
15.00

Про стан розгляду звернень громадян

Гавриш Л.А.

Полторацька Н.В.

29.01

Меморіальні заходи з нагоди Дня пам’яті
героїв Крут
(постанова Верховної Ради України
від 16 травня 2013 року № 261-VII
“Про відзначення подвигу героїв бою під
Крутами”)

м. Дніпро,
пр. Д.Яворницького,
16,
пам’ятник
Д.І.Яворницькому,
час уточнюється

Вшанування подвигу героїв бою під
Крутами та інших подій боротьби за
незалежність Української держави

Білоусов А.О.

Орлов В.В.
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Дата
1
31.01

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,
10.00

4
Про фінансово-господарський стан
підприємств водопровідноканалізаційного господарства

5
Коломоєць А.В.

6
Беспальчук М.Г.

пр. О.Поля, 1,
к. 536,
12.00

Про стан експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення

Коломоєць А.В.

Беспальчук М.Г.

Щопонеділка Участь у селекторній нараді
під головуванням заступника Керівника
Офісу Президента України Тимошенка К.В.
(Закон України “Про місцеві державні
адміністрації”)

пр. О.Поля, 1,
7 поверх,
кабінет,
13.00

Про стан виконання заходів щодо
запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19, реалізації
загальнодержавних програм,
соціально-економічного розвитку
регіонів

Волинець С.С.,
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації

Резніченко В.М.

Щосереди Участь в онлайн-конференції Міністерства
аграрної політики та продовольства України
(Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства
України”)

пр. О.Поля, 1,
к. 223,
09.30

1. Про державну підтримку
сільгосптоваровиробників
2. Про стан впровадження земельної
реформи

Рубан А.Є.

Орлов В.В.

31.01

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”)
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Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
1
2
Засідання робочої групи з питань захисту
Дата
уточнюється прав інвесторів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств
і земель сільськогосподарського
призначення на території Дніпропетровської
області
(розпорядження голови
облдержадміністрації від 26 жовтня
2021 року № Р-883/0/3-21
“Про утворення робочої групи з питань
захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню та
захопленню підприємств і земель
сільськогосподарського призначення
на території Дніпропетровської області”)
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 15 грудня 2021 року № 1336)

Місце проведення,
час

Порядок денний, тематика

Готують

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

4
Вирішення проблемних питань,
пов’язаних із захистом прав
інвесторів, протидією незаконному
поглинанню та захопленню
підприємств і земель сільськогосподарського призначення на території
області

5
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

Здійснюють заходи
6
Орлов В.В.

Орлов В.В.

18
Назва заходу
(акт законодавства або
Дата
облдержадміністрації,
на підставі якого проводиться захід)
1
2
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”)

Місце проведення,
час
3
пр. О.Поля, 1,
місце та час
уточнюються

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

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

Виконуюча обов’язки
керівника апарату
облдержадміністрації

Порядок денний, тематика
4
Про заходи щодо боротьби
з нелегальним обігом і роздрібною
торгівлею пальним на території
Дніпропетровської області

Готують
5
Федорчук І.Ю.

Здійснюють заходи
6
Орлов В.В.,
Карпенко С.Р.

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.

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

Горб О.В.

Першина Н.Г.

Наталя ПОЛТОРАЦЬКА

19

