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ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова облдержадміністрації
Валентин РЕЗНІЧЕНКО

ПЛАН
роботи Дніпропетровської облдержадміністрації
на січень – березень 2022 року
1. Перелік питань, що не потребують колегіального обговорення, з
яких будуть видані розпорядження голови облдержадміністрації:
про реєстрацію статутів та змін до статутів релігійних громад
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
протягом кварталу
про затвердження графіка проведення особистих виїзних прийомів
громадян посадовими особами облдержадміністрації
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
щомісяця
про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації
від 14 вересня 2011 року № Р-615/0/3-11 “Про затвердження складу
конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які
не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні
маршрути)” (зі змінами)
Управління транспорту
облдержадміністрації,
березень
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про
перенесення
робочих днів
у 2022
році з
нагоди
8 березня – Міжнародного жіночого дня та 28 червня – Дня Конституції
України
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 року №
1004-р “Про перенесення робочих днів у 2022 році”)
Управління діловодства і контролю
апарату облдержадміністрації
січень
про затвердження плану основних заходів цивільного захисту
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Дніпропетровської області на 2022 рік
Управління
цивільного
облдержадміністрації,
січень

захисту

про черговий призов громадян області на строкову військову службу у
2022 році
Управління взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
облдержадміністрації,
лютий
2. Перелік питань для здійснення облдержадміністрацією державного
контролю за виконанням Конституції, законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів
виконавчої влади відповідно до Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”:
 моніторинг стану справ щодо сприяння місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області матеріальнотехнічного забезпечення проведення виборів (у разі проведення)
Управління організаційної роботи
апарату облдержадміністрації,
протягом кварталу
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райдержадміністраціями:

 щодо сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі
економіки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної
культури і спорту
Управління зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі культури
 у сфері охорони культурної спадщини
 щодо додержання законодавства з питань мови
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов
 щодо фінансово-господарської діяльності підприємств житловокомунального господарства
 щодо стану розрахунків за житлово-комунальні послуги
 щодо поліпшення технічного стану ліфтового господарства та
покрівель житлового фонду області
 щодо виконання капітального ремонту автомобільних доріг загального
користування місцевого значення
 щодо аварійного ямкового ремонту автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та комунальної власності
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері
охорони атмосферного повітря
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 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері
охорони водних ресурсів
 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері
поводження з відходами
 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері
охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі будівництва
Департамент капітального
будівництва облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі створення містобудівного кадастру
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо стану діловодства та архівної справи
Державний архів Дніпропетровської
області,
протягом кварталу
Кам’янська райдержадміністрація
 визначення стану готовності ланок територіальної підсистеми до
вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в умовах особливого
періоду;
 дослідження проблемних питань, які призвели або можуть призвести
до зниження рівня готовності, проведення аналізу причин їх виникнення та
визначення шляхів вирішення
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
лютий
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Новомосковська райдержадміністрація
 щодо стану організації роботи відділу ведення Державного реєстру виборців
відповідно до чинного законодавства України
Відділ адміністрування Державного
реєстру виборців апарату
облдержадміністраці,ї
березень
 структурними підрозділами облдержадміністрації:
 щодо сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі
економіки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної
культури і спорту
Управління зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації,
протягом кварталу
 додержання
законодавства
щодо
всебічного
розвитку
та
функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Департамент охорони здоров’я
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
січень
Управління внутрішнього аудиту
 про стан діловодства та здійснення контролю за виконанням актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови
обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення народних
депутатів України, депутатів місцевих рад
Управління діловодства
і контролю апарату
облдержадміністрації,
січень
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Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та
електронного урядування
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
лютий
Управління культури, національностей і релігій
 про стан діловодства та здійснення контролю за виконанням актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови
обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення народних
депутатів України, депутатів місцевих рад
Управління діловодства
і контролю апарату
облдержадміністрації
лютий
Управління зовнішньоекономічної діяльності
 про стан діловодства та здійснення контролю за виконанням актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови
обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення народних
депутатів України, депутатів місцевих рад
Управління діловодства
і контролю апарату
облдержадміністрації
березень
Управління містобудування та архітектури
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
березень

7

 щодо стану діловодства та архівної справи
Державний архів Дніпропетровської
області,
протягом кварталу
Управління транспорту
 щодо стану діловодства та архівної справи
Державний архів Дніпропетровської
області,
протягом кварталу
 підприємствами, установами, організаціями, їх філіалами і
відділеннями незалежно від форм власності в межах наданих повноважень
 щодо сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі
економіки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної
культури і спорту
Управління зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі будівництва
- ТОВ “СК “Стройінвест”
- ТОВ “Будівельна група“Альфабуд”
- ТОВ “Комерційний центр “Лібертон”
- ПП “Спецбудмонтаж – 21”
- ТОВ “Укрєврокровля”
- ТОВ “Будівельна компанія “НОРМА”
- ТОВ “Рубікон – Моноліт”
- ТОВ “БМПБ “Новий Дім”
- ТОВ “Інтерпен-Д”
- ТОВ “Профстройпроект”
- ТОВ “Техбудресурс”
- ТОВ “Теллор-Груп”
- ТОВ “Рітейлер-компані”
- ТОВ “Вікно Сервіс”
- ПРАТ АВП “Содружество”
- ТОВ “Дніпродіпротранс”
- ТОВ “ХЕЛГ”
- ТОВ ПБФ “Стройкомплекс LTD”
Департамент капітального
будівництва облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 додержання
законодавства
щодо
всебічного
розвитку
та
функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо дотриманням вимог природоохоронного законодавства у сфері
охорони атмосферного повітря;
 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері
поводження з відходами;
 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері
охорони водних ресурсів;
 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері
охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 щодо виконання Дніпропетровської обласної комплексної програми
(стратегії)
екологічної
безпеки
та
запобігання
змінам
клімату
на 2016 – 2025 роки
Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо надання методичної та практичної допомоги з питань роботи у
інформаційно-аналітичних системах та стосовно захисту інформації
Департамент цифрової
трансформації, інформаційних
технологій та електронного
урядування облдержадміністрації,
КП ГІКНВЦ ДОР,
протягом кварталу
 щодо стану діловодства та архівної справи:
південно-східне
міжрегіональне
територіальне
управління
Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів;
державна установа Інститут зернових культур Національної академії
аграрних наук України;
державний заклад “Дніпропетровський інститут професійного розвитку
і освіти”;
комунальний заклад “Обласний центр здоров’я”;
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Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
комунальний позашкільний навчальний заклад “Дніпропетровський
обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій
учнівської молоді”;
регіональне відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях;
Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників охорони
здоров’я України.
Державний архів Дніпропетровської
області,
протягом кварталу


у галузі фізичної культури і спорту
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу

3. Засідання допоміжних органів облдержадміністрації
3.1. Орієнтовний перелік питань, які пропонуються для обговорення на
засіданнях допоміжних органів облдержадміністрації (у тому числі для
розгляду у порядку контролю):
 про підсумки виконання бюджету області й обласного бюджету
за 2021 рік та завдання на 2022 рік (Бюджетний кодекс України)
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
лютий
 про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
Управління персоналом апарату
облдержадміністрації,
протягом кварталу
3.2. Перелік питань для обговорення
структурних підрозділів облдержадміністрації:

на

засіданнях

колегій

Департамент фінансів облдержадміністрації
 про стан виконавської дисципліни та організації діловодства в
департаменті фінансів облдержадміністрації за 2021 рік
 про стан організації роботи із зверненнями громадян в департаменті
фінансів облдержадміністрації за 2021 рік
січень
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 про підсумки виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів
області за 2021 рік та основні завдання щодо забезпечення виконання бюджетів
усіх рівнів у 2022 році
лютий
 про виконання законодавчо - нормативних актів з питань запобігання і
протидії корупції
березень
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
 про створення сучасного безбар’єрного освітнього середовища
відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”
березень
Державний архів Дніпропетровської області
 про підсумки роботи архівних установ області у 2021 році та завдання
на 2022 рік
 про аналіз виконання рішень колегії Державного архіву області
за 2021 рік та стан виконавської дисципліни в архівних установах області
протягом кварталу
3.3. Засідання інших консультативно-дорадчих органів обласної
державної адміністрації:
 робочої групи щодо вирішення проблемних питань діяльності
суб’єктів малого підприємництва у Дніпропетровській області
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
лютий
 науково-технічної ради з питань інформатизації та електронного
урядування облдержадміністрації з реалізації регіональної програми
інформатизації “Електронна Дніпропетровщина” на 2020 – 2022 роки
Департамент цифрової
трансформації, інформаційних
технологій та електронного урядування
облдержадміністрації,
КП ГІКНВЦ ДОР,
лютий
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 регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
березень
 комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури при облдержадміністрації під головуванням
заступника голови облдержадміністрації за напрямком діяльності
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації,
березень
 спостережної
адміністрації

комісії

Дніпропетровської

обласної

державної

Управління взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
облдержадміністрації,
березень
 робочої групи з питань реалізації спільного проекту “Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади” у Дніпропетровській
області
Департамент цифрової
трансформації, інформаційних
технологій та електронного урядування
облдержадміністрації,
КП ГІКНВЦ ДОР,
березень
 постійно діючої обласної комісії з питань розгляду звернень громадян
при Дніпропетровській обласній державній адміністрації
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату облдержадміністрації,
щомісяця
 комісії з питань забезпечення постачання енергоносіїв в область і
своєчасних розрахунків за їх споживання
Управління паливно-енергетичного
комплексу та енергозбереження
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 комісії державних нагород України при облдержадміністрації
 конкурсної комісії облдержадміністрації на зайняття вакантних посад
державної служби категорій “Б” і “В” апарату облдержадміністрації
 конкурсної комісії облдержадміністрації на зайняття посади керівника
структурного підрозділу облдержадміністрації зі статусом юридичної особи
публічного права
Управління персоналу апарату
облдержадміністрації
протягом кварталу
 громадської екологічної
державній адміністрації

ради

при

Дніпропетровській

обласній

Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
протягом кварталу
 громадської
адміністрації

ради

при

Дніпропетровській

обласній

державній

 координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства
при Дніпропетровській обласній державній адміністрації
Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 госпітальної ради Дніпропетровського госпітального округу
 координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих
(померлих) захисників України
 робочої групи з вирішення проблемних питань членів сімей осіб,
зниклих безвісти за особливих обставин
Управління з питань учасників АТО
облдержадміністрації
протягом кварталу
 регіональної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян
 регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату
працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках
 обласної комісії з питань надання допомоги незахищеним верствам
населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах
 координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики,
попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при
Дніпропетровській обласній державній адміністрації
 регіональної консультативної ради щодо реалізації пілотного проекту
“Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення
розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя” в Дніпропетровській області
 обласної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
протягом кварталу
 регіональної комісії з реабілітації при Дніпропетровській обласній
державній адміністрації
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
протягом кварталу
 координаційної ради
з
питань
молодіжної політики
та
національно-патріотичного виховання при Дніпропетровській обласній
державній адміністрації
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 обласної архітектурно-містобудівної ради під головуванням
виконуючого обов’язки начальника управління – головного архітектора області
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації,
протягом кварталу
 комісії з визначення відповідності паспортів маршрутів регулярних
спеціальних перевезень умовам здійснення перевезень
 комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів на автобусних
маршрутах загального користування, які пропонуються для відкриття
 робочої групи з контролю за дотриманням законодавства у сфері
автомобільного транспорту та безпеки дорожнього руху
 робочої групи з питань функціонування ринку пасажирських
автомобільних перевезень у Дніпропетровській області з метою встановлення
перевізників, які здійснюють нелегальні перевезення
Управління транспорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
(у разі необхідності)
 міжвідомчої регіональної робочої групи щодо боротьби із нелегальним
обігом і роздрібною торгівлею пальним на території Дніпропетровської області
Управління взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування
внутрішнього контролю, усунення порушень чинного законодавства та
запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів
 конкурсної комісії з розміщення тимчасово вільних коштів обласного
бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
Східний офіс Державної
аудиторської служби України,
протягом кварталу
(за окремо визначеним графіком)
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4. Наради, семінари, конференції, виставки, фестивалі, конкурси,
акції та інші заходи
Наради:
 із
спеціалістами
з
питань
агропромислового
розвитку
райдержадміністрацій про підведення підсумків роботи агропромислового
комплексу області у 2021 році та завдання на 2022 рік
 із
спеціалістами
з
питань
агропромислового
розвитку
райдержадміністрацій та науковцями з питання стану озимих та забезпечення
агроформувань області матеріально-технічними ресурсами, насінням та
добривами
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації
січень
 із
спеціалістами
з
питань
агропромислового
розвитку
райдержадміністрацій з питань підготовки агроформувань області до
проведення комплексу весняно-польових робіт
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації
лютий
 із керівниками підприємств харчової промисловості з питання
виконання Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів”
 із
спеціалістами
з
питань
агропромислового
розвитку
райдержадміністрацій з питань стану озимих культур, забезпечення насіннєвим
матеріалом ярих культур та догляд за посівами озимих
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації
березень
 з питання реалізації плану заходів з реформування залізничного
транспорту
Управління транспорту
облдержадміністрації
січень, березень
 із заступниками голови облдержадміністрації та керівниками її
структурних підрозділів
Керівництво облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 із підрядними організаціями щодо об’єктів будівництва, реконструкції
та капітальних ремонтів
 із проектними організаціями щодо об’єктів будівництва, реконструкції
та капітальних ремонтів
 на об’єктах будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів з
проектними та підрядними організаціями
Департамент капітального
будівництва облдержадміністрації
протягом кварталу
Селекторні наради:
 із заступниками міських голів міст обласного значення, міськими
головами
міст
районного
підпорядкування,
заступниками
голів
райдержадміністрацій, сільськими та селищними головами, начальниками
управлінь (відділів) житлово-комунального господарства, охорони здоров’я,
соціального захисту населення, освіти і науки, керівниками підприємств та
організацій, що надають житлово-комунальні послуги, та керівниками
підприємств – постачальників енергоносіїв щодо стану розрахунків за спожиті
енергоносії, благоустрою населених пунктів, з інших питань у сфері житловокомунального господарства за участю керівників галузевих управлінь
облдержадміністрації та обласних організацій
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
протягом кварталу
Семінари-наради:
 про підсумки виконання планів роботи у 2021 році та планування
роботи на 2022 рік відділами (управліннями) культури і туризму
райдержадміністрацій
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
січень – лютий
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 з керівниками закладів культури обласного підпорядкування щодо
дотримання фінансової дисципліни та цільового використання бюджетних
коштів
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
січень – лютий
 з питань профілактики девіантних проявів та злочинів серед учнів
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації
березень
 щодо
роботи
на базі “ДОК ПРОФ”

у

програмі

електронного

документообігу

Департамент цифрової
трансформації, інформаційних
технологій та електронного
урядування облдержадміністрації,
управління діловодства і контролю
апарату облдержадміністрації
КП ГІКНВЦ ДОР,
ДРІДУ НАДУ,
протягом кварталу
 за участю представників територіальних громад області у режимі
ZOOM-конференцій, з питань реалізації на регіональному рівні державної
політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, електронного урядування
та електронної демократії, розвитку регіональних електронних інформаційних
ресурсів, надання електронних та адміністративних послуг
Департамент цифрової
трансформації, інформаційних
технологій та електронного
урядування облдержадміністрації,
протягом кварталу
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Семінари:
 питань
та е-урядування

запровадження

проєктів

цифрової

трансформації

 з питань розвитку навичок цифрової грамотності, за допомогою
онлайн ресурсів на платформах Дія.Цифрова освіта та Всеукраїнська Школа
Онлайн
Департамент цифрової
трансформації, інформаційних
технологій та електронного
урядування облдержадміністрації,
протягом кварталу
Виставки, фестивалі, конкурси, акції:
 онлайн-виставка до Дня Соборності України
Державний архів
Дніпропетровської області,
січень
 онлайн-виставка до Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та виведення військ з Афганістану (1979–1989)
 онлайн-виставка до Дня Героїв Небесної Сотні
 онлайн-виставка до 90-річчя створення Дніпропетровської області
Державний архів
Дніпропетровської області,
лютий
 ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої
академії наук України
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
лютий
 виставка у музеї українського живопису японської гравюри VIII, XIX,
XX століть “Мистецтво мінливого світу”
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації
січень - лютий
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 до Дня Соборності України
 до Дня Героїв Небесної Сотні
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
січень - лютий
 виставка у Дніпропетровському національному історичному музеї
ім. Д. І. Яворницького “Колекції та колекціонери”
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Круглі столи:
Обласні заходи:


відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
січень



відзначення Міжнародного дня рідної мови
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
лютий

 відзначення Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
лютий
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 з нагоди відзначення 208 річниці з Дня народження Тараса
Григоровича Шевченка
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
березень


відзначення Міжнародного Дня театру
Управління культури, туризму,
національностей і релігій
облдержадміністрації,
Березень
 введення в дію об’єктів (проектів, програм) у містах та районах області
Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Телефонні гарячі лінії:
 Контакт-центр голови Дніпропетровської облдержадміністрації
 Центр допомоги переселенцям
Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Прес-конференції:
 грип небезпечний ускладненнями
 переохолодження: як запобігти та перша допомога
 у чому користь та небезпеки зимових купань
 проведення заходів до “Дня профілактики простудних захворювань”
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
січень
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 до Всесвітнього дня боротьби проти раку
 до Міжнародного дня онкохворої дитини
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
лютий
 організаційні заходи щодо проведення Всесвітнього дня імунітету
 організаційні заходи щодо проведення Всесвітнього дня боротьби зі
сліпотою від глаукоми

нирок

організаційні заходи щодо проведення всесвітнього дня захворювань

 організаційні
туберкульозом

заходи

щодо

до

Всесвітнього

дня

боротьби

з

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
березень
Прийоми громадян:
 особисті прийоми громадян (в облдержадміністрації та виїзні)
Керівництво облдержадміністрації,
управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
протягом кварталу
(за окремими графіками)
Інші заходи:
 проведення бонітування племінних сільськогосподарських тварин та
надання матеріалів до уповноважених установ
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
січень
 довготривалі навчальні курси з іноземних мов та інформаційних
технологій для учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих
Управління з питань учасників АТО
облдержадміністрації,
лютий
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 ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у
2021/2022 навчальному році
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
січень-лютий
 проведення науково–практичної конференції “Наукове та фінансове
забезпечення
проведення
комплексу весняно-польових робіт в
Дніпропетровській області в умовах 2022 року”
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
березень
 участь у онлайн-конференціях Міністерства аграрної політики та
продовольства
України
з
питань
державної
підтримки
сільгосптоваровиробників та розгляду інших питань агропромислового
комплексу
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
щосереди
 навчання
(підвищення
кваліфікації) керівників,
спеціалістів
сільськогосподарських формувань області на базі обласного учбового центру
працівників агропромислового комплексу Дніпропетровської області
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 засідання робочої групи з вирішення проблемних питань, пов’язаних із
реєстрацією податкових накладних, відмовою в реєстрації податкових
накладних/розрахунків, коригуванням та їх зупиненням в Єдиному реєстрі
податкових накладних сільськогосподарським товаровиробникам (фермерським
господарствам тощо)
 засідання робочої групи з питань опрацювання та комплексного
вирішення питань у сфері незаконного використання земель та організації
проведення заходу “Урожай” на території області
 засідання робочої групи з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному
поглинанню
та
захопленню
підприємств
і
земель
сільськогосподарського призначення на території Дніпропетровської області
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу (за потреби)
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 збори керівного складу територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Дніпропетровської області щодо підбиття
підсумків роботи у сфері цивільного захисту в 2021 році та визначення
основних завдань у зазначеній сфері на 2022 рік
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
лютий (за умови зняття
карантинних обмежень)
5. Перелік законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, що
знаходяться на контролі і стали підставою для планування роботи
облдержадміністрації на січень – березень 2022 року:
Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
Житловий кодекс Української РСР 30.06.1983 № 5464-X
Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення
від 07.12.1984 № 8073-X
Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII
Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР
Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III
Сімейний Кодекс України 10.01.2002 № 2947-III
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VІ
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-V
Виборчий кодекс України від 19.12.2019 № 396 -ІХ
Про державний бюджет України на 2021 рік
Закони України
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 № 796-XII
Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні
від 21.03.1991 № 875-XІІ
Про свободу совісті та релігійні організації 23.04.1991 3 № 987-XII
Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XII
Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII
Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991
№ 1264-XII
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Про інвестиційну діяльність від 18.09.1991 № 1560-XII
Про пенсійне забезпечення від 06.12.1991 № 1931-ХІІ
Про оборону України від 06.12.1991 № 1932-XII
Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту
(СНІД) та соціальний захист населення від 12.12.1991 № 1972-ХІІ
Про альтернативну (невійськову) службу від 12.12.1991 № 1975-XII
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей від 20.12.1991 № 2011-XII
Про приватизацію державного і комунального майна від 04.03.1992
№ 2163-ХІІ
Про Службу безпеки України від 25.03.1992 № 2229-XII
Про військовий обов’язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII
Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992
№ 2269-XII
Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII
Про інформацію від 02.10.1992 № 2657-XII
Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII
Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992
№ 2801-XII
Про державну допомогу сім’ям з дітьми від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні
від 05.02.1993 № 2998-ХII
Про науково-технічну інформацію від 25.06.1993 № 3322-XII
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу
від 22.10.1993 № 3551-XII
Про племінну справу у тваринництві від 15.12.1993 № 3691-ХІІ
Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII
Про фізичну культуру і спорт від 24.12.93 № 3809-XII
Про державну таємницю від 21.01.1994 № 3855-XII
Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВР
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
від 05.07.1994 № 80/94-ВР
Про оплату праці від 24.03.1995 № 108/95-ВР
Про музеї та музейну справу 29.06.1995 № № 249/95-ВР
Про боротьбу з корупцією від 05.10.1995 № 356/95-ВР
Про режим іноземного інвестування від 19.03.1996 № 93/96-ВР
Про залізничний транспорт від 04.07.1996 № 273/96-ВР
Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин від 18.09.1996 року № 841/96
Про звернення громадян від 02.10.1996 № 393/96-ВР
Про відпустки від 15.11.1996 № 504/96-ВР
Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів від 23.12.1997 № 771/97-ВР
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Про Національну програму інформатизації від 04.02.1998 № 74/98-ВР
Про професійно-технічну освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВР
Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності
від 03.03.1998 № 147/98-ВР
Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР
Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист від 24.03.1998 № 203/98-ВР
Про молодіжні та дитячі громадські організації від 01.12.1998
№ 281-ХIV
Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
від 16.07.1999 № 996-XIV
Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ
Про жертви нацистських переслідувань від 25.03.2000 № 1584-ІІІ
Про планування і забудову територій від 20.04.2000 № 1699-III
Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим громадянам
від 01.06.2000 № 1768-ІІІ
Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III
Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону від 22.06.2000 № 1835-III
Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам від 16.11.2000 № 2109-ІІІ
Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва
в Україні від 21.12.2000 № 2157-Ш
Про автомобільний транспорт від 05.04.2001 № 2344-ІІІ
Про охорону дитинства від 26.04.2001 № 2402-III
Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III
Про поштовий зв’язок від 04.10.2001 № 2759-III
Про об’єднання про співвласників багатоквартирного будинку
від 29.11.2001 № 2866-III
Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-IІІ
Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями від 05.03.2002
№ 217
Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-ІV
Про інноваційну діяльність від 04.07.2002 № 40-IV
Про охорону праці від 21.11.2002 № 229-IV
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей
від 03.04.2003 № 673-IV
Про електронні документи та електронний документообіг
від 22.05.2003 № 851-IV
Про електронний цифровий підпис від 22.05.2003 № 852-IV
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Про соціальні послуги від 19.06.2003 № 966–ІV
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003
№ 1058-IV
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності від 11.09.2003 № 1160-VI
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
від 11.12.2003 № 1382-IV
Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам від 18.05.2004 № 1727-ІV
Про молоко та молочні продукти від 24.06.2004 № 1870-ІV
Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV
Про державну підтримку сільського господарства 24.06.2004
№ 1877-IV
Про соціальний захист дітей війни від 18.11.2004 № 2195-ІV
Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності діяльності
Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні від 11.05.2005
№ 625/2005
Про теплопостачання від 02.06.2005 № 2633-IV
Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005
№ 2713-IV
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005
№ 2806-IV
Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
від 08.09.2005 № 2866-IV
Про автомобільні дороги 08.09.2005 № 2862-IV
Про вдосконалення проведення виставково-ярмаркових заходів у
Національному комплексі “Експоцентр Україна” від 24.09.2005 року
№ 1337/2005
Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні від 06.10.2005
№ 2961-ІV
Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні
від 28.10.2005 № 1513/2005
Про житловий фонд соціального призначення 12.01.2006 № 3334-IV
Про державне регулювання у сфері трансферу технологій від
14.09.2006 № 143-V
Про управління об’єктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V
Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375-VI
Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
від 04.09.2008 № 500-VI
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Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату
заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат
від 19.02.2009 № 1027-VI
Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді
від 06.01.2010 № 6/2010
Про захист персональних даних від 01.06.2010 № 2297-VI
Про засади внутрішньої та зовнішньої політики від 01.07.2010
№ 2411-VI
Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI
Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-VI
Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності від 19.05.2011 № 3392-VI
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні від
08.09.2011 № 3715-VI
Про зайнятість населення від 05.07.2012 № 5067-VI
Про екстрену медичну допомогу від 05.07.2012 № 5081-VI
Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні від 22.03.2012 № 4618-VI
Про адміністративні послуги від 06.09.2012 № 5203-VI
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України від 15.05.2014 № 1207-VII
Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою
від 17.05.2014 № 1223-VII
Про державну допомогу суб’єктам господарювання 01.07.2014
№ 1555-VII
Про вищу освіту 01.07.2014 № 1556-VII
Про очищення влади від 16.09.2014 № 1682-VII
Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VII
Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII
Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
від 20.10.2014 № 1706-VІІ
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
від 13.01.2005 № 2342-IV
Про добровільне об’єднання територіальних громад від 05.02.2015
№ 157-VIII
Про відкритість використання публічних коштів від 11.02.2015
№ 183-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) від 12.02.2015 № 191-VIII
Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 02.03.2015
№ 222-VIII
Про ринок природного газу від 09.04.2015 № 329-VIII
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Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку від 14.05.2015 № 417-VIII
Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо
електронного звернення та електронної петиції від 02.07.2015 № 577-VIII
Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIII
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань від 26.11.2015 № 835-VIII
Про наукову та науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VII
Про державну службу від 10.12.2015 № 889-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації
надання адміністративних послуг від 12.12.2015 № 888-VIII
Про публічні закупівлі від 25.12.2015 № 922-VIII
Про державний бюджет України від 25.12.2015 № 928-VIII
Про судоустрій і статус суддів 02.06.2016 № 1402-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я
від 06.04.2017 № 2002-VIII;
Про правовий статус осіб, зниклих безвісти від 22.11.2016 № 5435
Про ринок електричної енергії від 13.04.2017 № 2019-VIII
Про оцінку впливу на довкілля від 23.05.2017 № 2059-VIII
Про енергетичну ефективність будівель від 22.06.2017 № 2118VІІІ
Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення
від 19.10.2017 № 2168-VIII
Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у
сільській місцевості від 14.11.2017 № 2206-VIII
Про запобігання та протидію домашньому насильству від 07.12.2017
№ 2229-VIII
Про стратегічну екологічну оцінку від 20.03.2018 № 2354-VIII
Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на
період до 2030 року від 28.02.2019 № 2697-VIІІ
Про Державний бюджет України на 2021 рік
Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення
соціальних гарантій для окремих категорій осіб (від 02 червня 2020 року
№ 646-ІХ)
Про протидію торгівлі людьми (від 20.09.2020 № 3739-VI);
Укази Президента України
Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді
від 24.04.2000 № 612/2000
Про охорону культурної спадщини від 08.06.2000 № 1805-III
Про гранти Президента України для обдарованої молоді від 02.08.2000
№ 945
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Про Комплексну програму підготовки державних службовців
від 09.11.2000 № 1212/2000
Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями від 05.03.2002
№ 217 /2002
Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у
суспільстві та утвердження здорового способу життя від 15.03.2002
№ 258/2002
Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти
в Україні від 18.09.2004 № 1102
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні від 04.07.2005 № 1013/2005
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей від 11.07.2005
№ 1086/2005
Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного
регулювання та споживчої політики від 13.07.2005 № 11105/2005
Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 19.07.2005 № 1113
Про вдосконалення державного управління у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні від 30.11.2005 № 1674
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня
2006 року “Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з
небезпечними інфекційними хворобами” від 14.02.2006 № 132
Про Державний реєстр виборців від 22.02.2007 № 698-V
Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей
від 04.05.2007 № 376/2007
Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних
осіб до електронних послуг (від 29.07.2019 № 558)
Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу в
Україні від 12.12.2007 № 1208
Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов
для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями від
20.12.2007 № 1228/2007
Указ Президента України від 15 січня 2007 року № 15/2007 “Про
вшанування пам’яті Героїв Крут”
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування від 07.02.2008 № 109/2008
Про внесення змін до Указу Президента України від 22.08.2002 № 746
від 03.03.2008 № 192/2008
Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні
від 20.03.2008 № 244/2008
Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні
від 21.07.2008 № 640/2008
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Положення про проходження громадянами України військової служби
у Збройних Силах України від 10.12.2008 № 1153
Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
від 30.09.2010 № 926
Про Державний Протокол та Церемоніал України від 15.02.2010
№ 746/2002
Про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації від 05.05.2011 № 547/2011
Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні
від 16.12.2011 № 1163/2011
Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на
період до 2020 року від 22.10.2012 № 609/2012
Указ Президента України від 13 листопада 2014 року № 871/2046
“Про День Соборності України”
Про засади запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII
Про День захисника України від 14.10.2014 № 806/2014
Доручення Президента України щодо активізації зв’язків між містом
Дніпропетровськом та містом Сіань, налагодження зв’язків між
Дніпропетровською областю та провінцією Шеньсі (Китайська Народна
Республіка) (від 04.02.2014 №1-1/227)
Питання впровадження єдиної державної політики реформ в Україні
від 19.01.2015 № 22/2015
Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” від 12.01.2015
№ 5/2015
Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції від 18.03.2015 № 150/2015
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій) від 15.05.2017 № 133/2017
Про Положення про територіальну оборону України від 23.09.2016
№ 406/2016
Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України
від 11.02.2016 № 44/2016
Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні від
26.02.2016 № 68/2016
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України Про
Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України від 04.03.2016
№ 92/2016
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України Про заходи
з розвитку оборонно-промислового комплексу України від 20.05.2016
№ 323/2016
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Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної
єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив
громадськості у цій сфері від 01.12.2016 № 534/2016
Про заходи, пов’язані із запровадженням Європейським Союзом
безвізового режиму для громадян України від 26.05.2017 № 146/2017
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 стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях від
12.05.2018 № 123/2018
Про День Державного Прапора України від 23.08.2018 № 987/2004
Про європейську та євроатлантичну інтеграцію від 20.04.2019
№ 155/2019
Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2020 році від 16.01.2020 № 13/2020
Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за
особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей від
13.11.2020
Протокольне доручення Президента України від 02 вересня 2015 року
щодо виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо
поточного та щоквартального виконання завдань, визначених рішеннями
РНБО та актами Президента України.
Постанови Кабінету Міністрів України
Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
від 01.08.1992 № 442
Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за
кордон від 11.12.1992 року № 698
Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального
користування від 17.05.1993 № 354
Про поліпшення: виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт, та дітей, які залишилися без
піклування батьків від 05.04.1994 № 226
Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних
закладів від 05.04.1994 № 228
Про затвердження Санітарних правил в лісах України від 27.07.1995
№ 555
Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
від 21.10.1995 № 848
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Про порядок формування та розміщення держаних замовлень на
поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням
від 29.02.1996 № 266
Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і
здійснення побічних лісових користувань в лісах України від 23.04.1996
№ 449
Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів від 17.09.1996 № 1147
Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний
порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників
державних підприємств, установ і організацій від 08.02.1997 № 167
Про затвердження
Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту (зі змінами) (18.05.1997 № 176)
Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації від 14.04.1997 № 348
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньокваліфікаційними рівнями від 24.05.1997 № 507
Про затвердження Положення, про державну систему моніторингу
довкілля від 30.03.1998 № 391
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів
від 03.08.1998 № 1216
Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів від 31.08.1998 № 1360
Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності
від 21.09.1998 № 1482
Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами від 25.03.1999 № 465
Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих
на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств
від 19.05.1999 № 859
Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
органів військового управління Збройних Сил від 14.07.1999 № 1262
Про затвердження Порядку ведення державного обліку та
паспортизації відходів від 01.11.1999 № 2034
Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації від 12.04.2000 № 644
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
щодо одержання громадянами обов’язкової середньої освіти від 12.04.2000
№ 646
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Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі,
яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,
який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за ним від 02.08.2000 № 1192
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру від 22.03.2001 № 270
Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними
органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок
державного бюджету від 04.04.2001 № 332
Порядок призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми
від 27.12.2001 № 1751
Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади від 04.01.2002 № 3
Про затвердження Порядоку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ від 28.02.2002
№ 228
Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту
населення за рахунок субвенції з державного бюджету від 04.03.2002 № 256
Про порядок затвердження Порядку проведення та оплати робіт,
пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ,
організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали
такі дозволи від 13.03.2002 № 302
Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом від 21.03.2002 № 352
Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі
даних від 12.04.2002 № 522
Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу
від 26.04.2002 № 564
Про затвердження Положення про прийомну сім’ю від 26.04.2002
№ 565
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації
окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298
Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи
“Електронний Уряд” від 24.02.2003 № 208
Про затвердження Порядку призначення та виплати державної
соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам від 24.02.2003 року
№ 250
Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету від
26.04.2003 № 621
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Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в
органах виконавчої влади від 10.09.2003 № 1433
Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення
умов для її професійного зростання від 10.09.2003 № 1444
Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні
ради при спеціальних виховних установах від 01.04.2004 № 429
Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної
власності від 14.04.2004 № 467
Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги від 29.04.2004 № 558
Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технологічного
потенціалу та інноваційної діяльності в Україні від 16.06.2004 № 1786-IV
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти від 25.08.2004 № 1095
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах від 22.11.2004 № 1591
Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів від
15.01.2005 № 42
Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій
від 12.03.2005 № 179
Про затвердження Порядку призначення і виплати державної
соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, і
державної соціальної допомоги на догляд від 02.04.2005 № 261
Про затвердження Порядку внесення змін до основних показників
мобілізаційного плану національної економіки та мобілізаційних планів
від 26.05.2005 № 396-02
Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи від 12.07.2005 № 562
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства
від 15.07.2005 № 587
Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів
підряду в капітальному будівництві від 01.08.2005 № 668
Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів
виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери їх управління від 03.08.2005 № 688
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету
для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 20.09.2005 № 936
Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів
державної власності від 30.11.2005 № 1121
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Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на
відпочинок та оздоровлення від 21.12.2005 № 1251
Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти від 31.12.2005 № 1312
Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних у м. Києві
держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі
їх утворення (крім м. Києва) рад від 22.02.2006 № 187
Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
від 22.02.2006 № 189
Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах від 29.03.2006 № 373
Про затвердження Порядку використання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам для здійснення заходів, пов’язаних з
поліпшенням екології та соціально-економічним розвитком м. Кривого Рогу і
прилеглих до нього населених пунктів від 11.10.2006 № 1406
Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств від 21.02.2007
№ 257
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285
Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери
їхнього використання за видами сполучень та режимами руху
Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових
ресурсів від 23.05.2007 № 761
Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності
від 06.06.2007 № 803
Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об’єктами державної власності, та критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами державної власності від 18.06.2007 № 832
Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта
архітектури від 11.07.2007 № 903
Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ–інфекції/СНІДу
від 11.07.2007 № 926
Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних
органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців від
18.07.2007 № 943
Про затвердження типових положень про службу у справах дітей
від 30.08.2007 № 1068
Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий
державний службовець” від 19.09.2007 № 1152
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Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з
виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів
дитячого та дієтичного харчування від 03.10.2007 № 1195
Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби
ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах від 17.10.2007 № 886-р
Про затвердження Державної цільової соціальної програми
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування від 17.10.2007 № 1242
Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності
від 08.11.2007 № 1314
Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді
у розбудові України від 21.11.2007 № 1333
Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів
господарювання державного сектору економіки від 03.09.2008 № 777
Щодо перегляду державних цільових програм та приведення їх у
відповідність із вимогами чинного законодавства (від 07.04.2008
№ 18339/1/1-08)
Про затвердження Класифікатора звернень громадян від 24.09.2008
№ 858
Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини від 24.09.2008 № 866
Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 08.10.2008
№ 905
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об’єктів від 08.10.2008 № 923
Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти від 17.10.2008 № 921
Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
від 05.11.2008 № 993
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування (зі змінами)
(03.12.2008 № 1081);
Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий
період від 05.12.2008 № 1043-0039
Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ
від 02.04.2009 № 288
Про затвердження Порядку надання відомостей стосовно внутрішньо
переміщених осіб щодо їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповані території
у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і
м. Севастополі або до населених пунктів на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та осіб, які в період
одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України
або перебували за межами України від 17.06.2009 № 600
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Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із
зверненнями громадян в органах виконавчої влади від 24.06.2009 № 630
Про посилення соціального захисту населення під час оплати житловокомунальних послуг від 14.07.2010 № 621
Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і
будівельних робіт від 30.09.2009 № 1104
Питання Державного комітету з питань науково-технічного та
інноваційного розвитку від 31.05.2010 № 376
Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування від 07.07.2010 № 564
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України від 28.07.2010 № 666
Про затвердження Порядку погодження застосування процедури
закупівлі в одного учасника від 28.07.2010 № 668
Про затвердження Положення про освітній округ від 27.08.2010 № 777
Про упорядкування окремих питань щодо впровадження спрощеного
порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування
витратна
оплату
житлово-комунальних
послуг,
придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива від
08.09.2010 № 861
Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів
від 15.12.2010 № 1132
Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до
відповідного бюджету в разі їх нецільового використання від 22.12.2010
№ 1163
Про затвердження Положення про Єдину базу даних, електронних
адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень
від 05.01.2011 № 5
Щодо активізування роботи з виконання завдань, визначених
дорученням Президента України від 01.09.2011 № 1-1/1957 щодо
забезпечення
практичної
реалізації
пілотних
проектів
у сферах застосування державно-приватного партнерства (від 03.12.2011 №
42000/34/1-11)
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які
потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і
“Молода гвардія” від 28.02.2011 № 227
Про затвердження Порядку виплати одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” та одноразової
матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
від 28.02.2011 № 268
Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
від 13.04.2011 № 461
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Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт
від 13.04.2011 № 466
Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами від 30.05.2011 № 615
Про удосконалення порядку призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
від 06.07.2011 № 774
Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту
та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які
належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади від 28.09.2011 № 1001
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка від 12.10.2011
№ 1049
Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві від 30.11.2011 № 1232
Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують
органи виконавчої влади від 26.12.2011 № 1399
Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання
звернень до органів
виконавчої влади та Типового положення про
контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і
Севастополя від 18.01.2012 № 21
Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 рокивід
25.06.2012 № 579
Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади від
18.07.2012 № 670
Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках від 26.09.2012 № 886
Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на
2013 – 2020 роки від 24.10.2012 № 967
Про внесення змін до переліку спеціальних продуктів дитячого
харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких
на
митній
території
України
звільняється
від
оподаткування
від 24.10.2012 № 969
Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку
інформаційного суспільства від 28.11.2012 № 1134
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг
від 30.01.2013 № 57
Про затвердження Примірного положення про центр надання
адміністративних послуг від 20.02.2013 № 118
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Про затвердження положень про прийом, стажування в органах
державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів,
працевлаштування випускників Національної академії державного
управління при Президентові України, а також переліку органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013–2018
роках стажування слухачів Національної академії від 01.04.2013 № 255
Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів
управління та сил цивільного захисту від 26.07.2013 № 443
Про затвердження Примірного регламенту центру надання
адміністративних послуг від 01.08.2013 року № 588
Про затвердження Положення про Державну інформаційну систему
електронних звернень громадян від 25.12.2013 № 958
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року від 06.08.2014 № 385
Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування від 06.08.2014 № 409
Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються
з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг від 01.10.2014 № 505
Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції від 01.10.2014
№ 509
Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від
фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги
постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції від
01.10.2014 № 535
Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”
від 16.10.2014 № 563
Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
від 05.11.2014 № 637
Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу особи,
депортованої за національною ознакою від 12.11.2014 № 643
Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам від 14.01.2015 № 6
Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам від 23.01.2015 № 11
Про удосконалення порядку надання житлових субсидій від 28.02.2015
№ 106
Деякі питання державного фонду регіонального розвитку 18.03.2015
№ 196
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Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно
осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи
із
забезпечення
національної
безпеки
і
оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності від
31.03.2015 № 179
Про Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення
учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням 31.03.2015 № 200
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному
бюджеті
для
виплати
матеріальної
допомоги
військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби від
08.04.2015 № 185
Про затвердження Методики формування спроможних територіальних
громад від 08.04.2015 № 214
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 № 976 і від 03.11.2010 № 996 від 08.04.2015 № 234
Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року
№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики”
Постанова Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року № 5
“Про вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для
голосування”
Указ Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 “Про
вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні”
Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2015-2017 роки від 29.04.2015 № 265
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів від 29.04.2015 № 300
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 12.01.2011р. № 11 Про затвердження Порядку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на
спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів від 05.05.2015 № 262
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Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285
Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості
внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки від 08.07.2015 № 505
Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
нічного побутового палива від 05.08.2015 № 570
Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам від 16.09.2015 № 727
Деякі питання використання доменних імен державними органами у
українському сегментів Інтернету від 21.10.2015 № 851
Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних від 21.10.2015 № 835
Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними
ліжками у розрахунку на 10 тис. населення від 25.11.2015 № 1024
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень від 25.12.2015 № 1127
Деякі питання регулювання міжбюджетних відносин від 18.01.2016
№ 15
Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти
в лікувально-профілактичних закладах для ветеранів війни від 27.01.2016
№ 34
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №
777-р “Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на
період до 2021 року”
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
від 03.02.2016 № 48
Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми
від 18.02.2016 № 118
Про затвердження Державної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання на 2016 – 2020 роки від 18.02.2016
№ 148
Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу
достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та
отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати,
інших виплат, що здійснюються за рахунок кошті державного та місцевих
бюджетів, коштів пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування від 18.02.2016 № 136
Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам від 08.06.2016 № 365
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Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості
проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для
проходження психологічної реабілітації та назад від 23.08.2016 № 528
Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату
послуги з централізованого опалення (теплопостачання) та послуг з газо-,
електропостачання для індивідуального опалення від 23.08.2016 № 534
Про ефективне використання державних коштів від 11.10.2016 року
№ 710
Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів
їх сімей від 19.10.2016 № 719
Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних
адміністрацій від 09.11.2016 № 787
Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність
державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також
господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать
господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків
від 09.11.2016 № 1067
Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від
23.11.2016 № 854
Про формування та ведення реєстру контрактів, укладених з
керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки від
21.12.2016 № 991
Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів від 28.12.2016 № 1045
Питання оплати праці працівників державних органів від 18.01.2017
№ 15
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному
бюджеті
для
часткової
компенсації
вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва
від 01.03.2017 № 130
Деякі питання управління об’єктами державної власності від 10.03.2017
№ 143
Деякі питання здійснення патронату над дитиною від 16.03.2017 № 148
Про забезпечення доступності лікарських засобів від 17.03.2017 № 152
Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів від 05.04.2017 № 268
Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації
учасників антитерористичної операції від 12.07.2017 № 497
Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту
України (зі змінами) (від 06.09.2017 № 1095)
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Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на
сході України від 04.10.2017 № 769
Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової
компенсації замість путівки громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи від 08.11.2017 № 838
Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості від 06.12.2017 № 983
Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля від 13.12.2017 № 989
Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не
підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін
діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля
від 13.12.2017 № 1010
Про затвердження Порядку передачі документації для надання
висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля
від 13.12.2017 № 1026
Про затвердження Державної цільової програми відновлення та
розбудови миру в східних регіонах України від 13.12.2017 № 1071
Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про
експертну раду при молодіжному центрі від 20.12.2017 р. № 1014
Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних від 20.12.2017 № 1100
Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації
учасників антитерористичної операції від 27.12.2017 № 1057
Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату від 27.12.2017 № 1098
Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків,
пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору
економіки від 11.01.2018 № 7
Деякі питання документування управлінської діяльності від 17.01.2018
№ 55
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств від 07.02.2018 № 106
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва від 07.02.2018
№ 107
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Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку
автомобільних доріг загального користування державного значення
на 2018 – 2022 роки від 21.03.2018 № 382
Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей
від 28.03.2018 № 214
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню
від 28.03.2018 № 283
Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного
обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних
коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення від
28.03.2018 № 391
Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від
18.04.2018 № 280
Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення
за програмою медичних гарантій від 25.04 2018 № 410
Деякі питання електронної системи охорони здоров’я від 25.04 2018
№ 411
Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадянам від 11.07. 2018
№ 551
Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
від 11.07.2018 № 568
Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні
дитини
одноразової
матеріальної
допомоги
“пакунок
малюка”
від 20.08.2018 № 512
Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі від 22.08.2018 № 658
Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг
(від
01.10.
2014 № 505 (зі змінами
від 05.09.2018 року № 713)
Про облік внутрішньо переміщених осіб (від 01.10.2014
№ 509 (зі змінами від 05.09.2018 року № 713);
Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю
та здоров’ю від 03.10.2018 № 800
Деякі
питання
реалізації
державних
гарантій
медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної
медичної допомоги на 2019 рік від 18.12.2018 № 1117
Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років
“муніципальна няня” від 30.01.2019 № 68
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Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в
Революції Гідності, а також членів їх сімей від 20.02.2019 № 206
Деякі питання реімбурсації лікарських засобів від 27.02.2019 № 135
Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям
від 13.03.2019 № 250
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки (від 01.02.2019
№ 37-р)
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві від 17.04.2019
№ 337
Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші
ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та
виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного
вихователя, підтримки малих групових будинків від 26.06.2019 № 552
Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове
користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених осіб від 26.06.2019 № 582
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
15.11.2017 року № 877 від 26.06.2019 року № 616
Про деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря від 14.08.2019 № 827
Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості
путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та
відпочинку у 2019 році від 16.11.2019 № 22
Деякі питання створення госпітальних округів від 27.11.2019 № 1074
Деякі питання виплати державної соціальної допомоги від 24.12.2019
№ 1101
Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у
госпітальних округах на період до 2023 року від 15.01.2020 № 23-р
Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом 2019nCoV від 03.02.2020 № 93-р
Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного
обслуговування населення у 2020 році від 05.02.2020 № 65
Деякі питання забезпечення дитини при народженні одноразовою
натуральною допомогою “пакунок малюка” від 03.03.2020 № 172
Про особливості надання житлових субсидій від 25.03.2020 № 247
Деякі питання надання державної соціальної допомоги від 08.04.2020
№ 264
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Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо відкритих даних (від 17.04.2019 № 409)
Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості
путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та
відпочинку у 2020 році від 06.05.2020 № 339
Деякі
питання
виплати
державної
соціальної
допомоги
(від 22.07.2020 року № 632)
Постанова Центральної виборчої комісії від 08.08. 2020 року № 164
“Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування,
нормативи облаштування приміщень дільнічних виборчих комісій і
приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій
транспортними засобами, засобами зв, нормативи облаштування приміщень
дільнічних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми
забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку,
обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послугі
робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними
виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України,
відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення
відровідних віборів”
Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та
організацій бюджетної сфери від 26.08.2020 № 750
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020
№ 1659-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на
2021 рік”
про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших
окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за
самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких
засобів від 05.04.2021 №321 (зі змінами від 14.04.2021 №362)
Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю
автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19.07.2006 № 999 (зі змінами від 21.04.2021 № 402)
Розпорядження Кабінету Міністрів України
Щодо подання інформації про використання міжнародної технічної
допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців
від 03.05.1996 № 252-р
Про затвердження Концепції формування системи національних
електронних інформаційних ресурсів від 05.05.2003 № 259-р
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Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з
поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов
інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів
від 18.12.2003 № 779-р
Про затвердження заходів з реалізації Концепції формування системи
національних електронних інформаційних ресурсів від 31.12.2003 № 828-р
Про затвердження систем кваліфікації необхідних для функціонування
Державного реєстру виборців від 25.07.2007 № 563-р
Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру від 08.11.2007 № 980-р
Про вжиття невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з
виплати заробітної плати (від 14.04.2008 № 20964/1/1-08)
Витяг з протоколу № 19 засідання Кабінету Міністрів України від
23.04.2008 “Про стан та заходи погашення заборгованості з виплати
заробітної плати в державному секторі економіки”
Питання управління окремими державними професійно-технічними
навчальними закладами, підпорядкованими МОН України від 21.01.2009
№ 42-р
Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств від 09.06.2010 № 1199-р
Про заходи щодо забезпечення виконання деяких положень Закону
України “Про Державний реєстр виборців” від 17.07.2009 № 895-р
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010
№ 278 Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта
автобусного маршруту (зі змінами)
Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни від 19.01.2011
№ 148-р
Питання оптимізації кількості бюджетних програм від 06.04.2011
№ 292-р
Про схвалення Концепції створення Національної системи
опрацювання звернень до органів виконавчої влади від 09.06.2011 № 589-р
Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної
співпраці, кооперації та інтеграції від 21.09.2011 № 896-р
Наказ Міністерства фінансів України від 04жовтня 2011 року № 1247
“Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту” (зі змінами)
Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту в українське суспільство на період до
2020 року від 22.08.2012 року № 605-р
Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної
системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних
ресурсів. Від 05.09.2012 № 634-р
Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними
фінансами від 30.09.2012 № 633-р
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Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей
високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва від
07.11.2012 № 865-р
Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства (від
15.05.2013 № 386-р)
Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів
племінної справи у тваринництві” (від 13.06.2013 № 358)
Наказ Мінінфраструктури від 15.07.2013 № 480 Про затвердження
Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним
транспортом (зі змінами)
Про вжиття за участю Генеральної прокуратури України невідкладних
заходів щодо своєчасної оплати праці працівників і погашення
заборгованості з виплати заробітної плати (від 12 листопада 2013 року
№ 1-1/2950)
Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні від 01.04.2014 № 333-р
Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої
влади через центри надання адміністративних послуг від 16.05.2014 № 523-р
План заходів з її реалізації від 18.06.2014 № 591-р
Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону
України “Про очищення влади” від 16.10.2014 № 1025-р
Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та
переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення від 07.11.2014
№ 1085-р
Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення
селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва (від 19.06.2015 № 234)
Щодо забезпечення надання адміністративних послуг Державної
міграційної служби України через центри надання адміністративних послуг
(від 08.10.2015 № 41324/0/1-15
Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких
здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили
чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України від 02.12.2015
№ 1275-р
Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційноаналітичної системи “Прозорий бюджет” від 11.02.2016 № 92-р
Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення
заборгованості із заробітної плати від 22.07.2016 № 517- р
Про затвердження Порядку визначення племінної цінності плідників за
походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення
випробування плідників за якістю потомства та Порядку визначення
уповноважених
установ
(організацій)
та
селекційних
центрів“
(від 13.04.2016 № 154)
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Про схвалення Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017-2020 роки від 08.02.2017 № 142-р
Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50
відсотків акцій (часток) належать державі” від 10.03.2017 № 142
Про затвердження переліку та складу госпітальних округів
Дніпропетровської області від 22.03.2017 № 203-р
Доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України про стан виконання плану заходів з
проведення роз’яснувювальної кампанії щодо безвізового режиму України –
ЄС (13.05.2017 № 15459/4/1-17)
Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні
від 20.09.2017 № 649-р
Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та
плану заходів щодо її реалізації від 08.11.2017 № 797-р
Витяг з протоколу № 8 щодо окремих питань про стан виконання
Угоди про асоціацію між Україною, ЄС, Європейським співтовариством з
атомної енергії ( 10.05.2018 № 8 \19-4вп)
Доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України про заходи, пов’язані із запровадженням
ЄС безвізового режиму для громадян України (27.04.2015 № 21529/180/1-17)
Доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про
проведення 3-го засідання Українсько-китайської Підкомісії (16.12.2015
№ 45038/9/1-15)
Щодо надання звітності про функціонування індустріальних парків (від
14.05.2018 № 3903-06/20734-07)
Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року від 10.05.2018 № 292-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції
реформування системи професійного навчання державних службовців, голів
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад від
10.05.2018 № 342-р
Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку
електронного урядування в Україні від 22.08.2018 № 617-р
Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні на 2019 – 2021 роки від 29.01.2019 № 77-р
Щодо виконання Експортної стратегії України (від 15.04.2019 № 460104/15998-06)
Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020
рік від 18.12.2019 № 1316-р
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Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають
призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення
призову у травні – липні 2020 року від 26.02.2020 № 179-р
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року №
839-р “Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні на 2016 – 2020 роки”
Доручення Прем’єр-міністра України від 02 червня 2020 року №
23097/0/1-20 до доповідної записки Державного секретаря Кабінету Міністрів
України від 28 травня 2020 року № 28/09-174-20
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року №
1659-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на
2021 рік”
Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь
України” на 2021 – 2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України від 02.06.2021 № 579
Розпорядження голови облдержадміністрації
Про створення постійно діючої обласної комісії з питань розгляду
звернень громадян при Дніпропетровській облдержадміністрації від
03.03.2008 № Р-78/0/3-08
Про забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.2008
№109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування” (від 15.02.2008 №Р-54/0/3-08, зі
змінами)
Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення
підприємства (організації), що буде залучене для організації забезпечення і
підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з
проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області
(внутрішньообласні маршрути) (від 12.01.2010№ Р-1/0/3-10);
Про затвердження складу конкурсного комітету з проведення
конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території
Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) від 14.09.2011
№ Р-615/0/3-11
Про затвердження Положення про управління зовнішньоекономічної
діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 29.04.2013
№ Р-336/0/3-13
Про
затвердження
Порядку
здійснення
зовнішніх
зносин
облдержадміністрацію та райдержадміністраціями від 04.10.2013 № Р834/0/3-13
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Про затвердження Основних засад взаємодії і співробітництва
облдержадміністрації та обласної ради, спільне розпорядження голови
облдержадміністрації та голови обласної ради від 09.10.2013 року № Р824/0/3-13/144-р
Про створення робочої групи з проведення контролю за дотриманням
законодавства у сфері автомобільного транспорту та безпеки дорожнього
руху від 25.04.2014 № Р-242/0/3-14
Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон,
передбачених Законом України “Про очищення влади” від 17.02.2015
№ Р-63/0/3-15
Про створення комісії з обстеження доріг та дорожніх об’єктів на
автобусних маршрутах загального користування, які пропонуються для
відкриття від 03.07.2015 № Р-317/0/3-15
Про міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти
населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації
(від 25.02.2013 № Р-128/0/3-13)
Про затвердження Положення про колегію Дніпропетровської обласної
державної адміністрації від 16.05.2016 року № Р-215/0/3-16
Про створення спостережної комісії Дніпропетровської обласної
державної адміністрації від 27.12.2016 № Р-903/0/3-16
Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що буде
залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення
засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення
пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі
території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)
від 07.07.2017 № Р-319/0/3-17
Про захист прав інвесторів, протидію незаконному поглинанню та
захопленню підприємств на території Дніпропетровської області від
04.01.2018 № Р-1/0/3-18
Про створення обласної комісії з питань забезпечення постачання
енергоносіїв в область і своєчасних розрахунків за їх споживання
від 18.01.2018 № Р-25/0/3-18
Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких
засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 28.03.2018 № 218-р
Про затвердження Регламенту Дніпропетровської обласної державної
адміністрації від 06.06.2018 року № Р-317/0/3-18
Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії
відкритих даних від 21.11.2018 № 900-р
Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції
внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до 2020 року від 21.11.2018 № 944-р
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Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання
для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя від
22.05.2019 № 350-р
Про погодження заключного звіту про виконання Програми підтримки
ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників бойових дій при
отриманні земельних ділянок у власність у 2019 – 2021 роках та
дострокового припинення її дії від 06.11.2019 № 622/0/3-19
Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Дніпропетровської області на 2020 рік від 03.02.2020 № Р-57/0/3-20
Про затвердження Положення про управління організаційної роботи
апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18.02.2020
року № Р-111/0/3-20
Про створення комісії з перевірки стану військового обліку
призовників і військовозобов’язаних у місцевих органах виконавчої влади,
органах місцевого самоврядування від 03.02.2020 № Р-58/0/3-20
Про стан військового обліку призовників і військовозобов’язаних у
2019 році та завдання щодо його поліпшення на 2020 рік від 03.02.2020
№ Р-59/0/3-20
Про чергові призови на строкову військову службу у 2020 році
від 03.02.2020 № Р-60/0/3-20
Про забезпечення організації перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на території області від 05.03.2020 № Р-155/0/3-20
Про створення Ради ветеранів антитерористичної операції та операції
Об’єднаних сил при Дніпропетровській обласній державній адміністрації
Про створення робочої групи з вирішення проблемних питань членів
сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
Про утворення робочої групи з питань функціонування ринку
пасажирських автомобільних перевезень у Дніпропетровській області
Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Дніпропетровської області на 2021 рік від 25.01.2021 № Р-55/0/3-21
Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевих
бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни від 11.02.2021 № Р-134/0/3-21
Про затвердження Положення про апарат Дніпропетровської обласної
державної адміністрації від 18.02.2021 № Р-170/0/3-21
Про створення організаційного комітету обласного дитячо-юнацького
фестивалю “Z_ефір” від 17.03.2021 №Р-261/0/3-21
Про схвалення прогнозу обласного бюджету на 2022 – 2024 роки від
28.08.2021 № Р-755/0/3-21
Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної
адміністрації від 30 липня 2021 року № Р-694/0/3-21 “Про затвердження
Порядку здійснення зовнішніх зносин облдержадміністрацію та
райдержадміністраціями”
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Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної
адміністрації від 05 квітня 2021 року № Р-332/0/3-21 “Про затвердження
Положення
про
управління
зовнішньоекономічної
діяльності
Дніпропетровської обласної державної адміністрації в новій редакції”
Про створення спостережної комісії Дніпропетровської обласної
державної адміністрації від 07.07.2021 № Р-608/0/3-21
6. Примірний перелік розпоряджень голови облдержадміністрації з
терміном виконання у січень – березень 2022 року, які пропонується зняти
з контролю:
1. Про затвердження регіонального плану заходів щодо зміцнення
національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки
ініціатив громадськості у цій сфері у Дніпропетровській області до 2021 року
(від 23.11.2018 № Р-731/0/3-18)
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації
січень
2. Про затвердження плану заходів з реалізації у 2019 – 2021 роках
пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання
для забезпечення розвитку дітей” (від 08.10.2019 № Р-554/0/3-19)
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
лютий
3. Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевих
бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни (від 11.02.2021 № Р-134/0/3-21)
Департамент фінансів
облдержадміністрації
січень - лютий
4. Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки
населення Дніпропетровської області до дій у надзвичайних ситуаціях
на 2020 – 2021 роки (від 28.01.2020 № Р-43/0/3-20)
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації
березень
5. Про стан військового обліку призовників і військовозобов’язаних у
2020 році та завдання щодо його поліпшення на 2021 рік (від 21.01.2021
№Р-63/0/3-21)
Управління з взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи
облдержадміністрації
березень
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7.

Міжнародні, державні, професійні, релігійні свята та пам’ятні

дати:
Новий Рік

01 січня

Всесвітній день миру

01 січня

Різдво Христове

07 січня

Новий рік (за старим стилем)

14 січня

Затвердження Верховною Радою України Державного гімну 15 січня
України
Хрещення Господнє

19 січня

День АР Крим

20 січня

День Соборності України

22 січня

День студентів

25 січня

Міжнародний день митника

26 січня

День працівника контрольно-ревізійної служби України

26 січня

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

27 січня

Міжнародний день захисту персональних даних

28 січня

День пам’яті героїв Крут

29 січня

День спеціаліста військово-соціального управління
Збройних Сил України

30 січня

Всесвітній день боротьби проти раку

04 лютого

Всесвітній день стоматолога

09 лютого

Всесвітній День радіо

13 лютого

День святого Валентина (Валентинів день, День Закоханих)

14 лютого
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Стрітення Господнє

15 лютого

День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав

15 лютого

День Героїв Небесної Сотні

20 лютого

День соціальної справедливості

20 лютого

90 років із дня створення Дніпропетровської області

27 лютого

Всесвітній день цивільної оборони

01 березня

Всесвітній день імунітету

01 березня

Всесвітній день письменника

03 березня

Масляна

06 березня

Всесвітній день боротьби із глаукомою

06 березня

Міжнародний жіночий день

08 березня

День народження Т.Г. Шевченка

09 березня

річниця смерті Т.Г. Шевченка

10 березня

День землевпорядника

12 березня

День українського добровольця

14 березня

День працівника податкової та митної справи України

18 березня

День працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення

20 березня

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на
туберкульоз

24 березня

День Служби безпеки України

25 березня

День Національної гвардії України

26 березня

56

Ювілейні дати міст, районів, сіл, селищ, підприємств, установ та
організацій:
01 січня

75 років

Заклад дошкільної освіти № 4 Пʼятихатської
міської ради
(святкування – не планується)

16 січня

25 років

Центр обслуговування платників Вільногірської
ДПІ Кам’янського управління ГУ ДФС у
Дніпропетровській області
(святкування – дата уточнюється)

12 березня

25 років

50 Державна пожежно-рятувальна частина
6 Державного пожежно-рятувального загону
Головного управління ДСНС України у
Дніпропетровській області
(святкування – 15 квітня)

24 березня

25 років

“Західно-Донбаська громадська організація
Всеукраїнської громадської організації інвалідів
“Союз Чорнобиль України” міста Павлоград
Павлоградського району

січеньберезень

100 років

Васильківська державна нотаріальна контора
Синельниківського району
(святкування – дата уточнюється)

Знаменні дати сіл, селищ, міст, районів, підприємств, установ та
організацій:
01 січня

52 роки

Комунальний заклад “Дитячо-юнацька
спортивна школа №3” Кам’янської міської ради
(святкування не планується)

04 січня

5 років

Новомосковський міський культурно-освітній
дитячо-молодіжний центр управління
культури, спорту та туризму
(святкування – 15 січня)

04 січня

45 років

Комунальний заклад “Межиріцька гімназія”
Межиріцької сільської ради Павлоградського
району

14 січня

20 років

Товариство з обмеженою відповідальністю
“АСС ” Новопільська сільська рада
Криворізького району
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16 січня

25 років

Центр обслуговування платників
Вільногірської ДПІ Кам’янського управління
ГУ ДФС у Дніпропетровській області
(святкування – дата уточнюється)

26 січня

104 роки

Товариство з обмеженою відповідальністю
газета “Рідний Край”, Павлоградський район
(святкування не планується)

31 січня

78 років

Вигнання нацистських окупантів із селища
Девладове Девладівської сільської ради
Криворізького району

31 січня

78 років

Вигнання нацистських окупантів із селища
Водяне Девладівської сільської ради
Криворізького району

31 січня

78 років

Вигнання нацистських окупантів із села
Веселе Поле Девладівської сільської ради
Криворізького району

січень

20 років

Комунальний заклад охорони здоров’я
Кам’янської міської ради “Міський медичний
центр здоров’я та медицини”
(святкування не планується)

02 лютого

78 років

Вигнання нацистських окупантів із села
Шолохове Покровської міської ради
Нікопольського району

05 лютого

78 років

Вигнання нацистських окупантів із
Нивотрудівської селищної ради
Криворізького району

07 лютого

10 років

Зразковий колектив “Естрадно-циркова студія
“Меланж – Арт” управління культури, спорту
та туризму Новомосковської міської ради

08 лютого

56 років

Створення автопарку у місті Покров

14 лютого

35 років

Апостолівська міська організація ветеранів
України Криворізького району
(святкування – 15 лютого)
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22 лютого

5 років

Комунальне підприємство “Новомосковський
комсервіс” Новомосковської міської ради

23 лютого

60 років

Комунальний заклад “Павлоградський історикокраєзнавчий музей”

27 лютого

60 років

Комунальне підприємство “Вільногірська
центральна міська лікарня” Вільногірської
міської ради
(святкування – дата уточнюється)

16 березня

160 років

46 Державна пожежно-рятувальна частина
Головного управління ДСНС України з
надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській
області Верхньодніпровської міської
територіальної громади

17 березня

6 років

березень

56 років

Комунальний заклад “Дитячо-юнацька
спортивна школа №2” Кам’янської міської ради
(святкування не планується)

березень

30 років

Комунальний заклад “Нікопольська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24”
Нікопольської міської ради
(святкування – дата уточнюється)

січеньберезень

60 років

Філія “Вільногірський гірничо-металургійний
комбінат” акціонерного товариства “Об’єднана
гірничо-хімічна компанія”
(святкування – дата уточнюється)

січеньберезень

25 років

Відділ державної реєстрації актів цивільного
стану у селищі Васильківка Синельниківського
району
(святкування – дата уточнюється)

січеньберезень

95 років

Телерадіокомпанія “Електа” селище Васильківка
Синельниківського району
(святкування – дата уточнюється)

Присвоєння назви місту Покров

59

січеньберезень

60 років

Виконуюча обов’язки
керівника апарату
облдержадміністрації

Надутий 742 87 13, 4 68

Філія “Вільногірський Металургійний гірничометалургійний комбінат” Акціонерного
товариства “Об’єднана гірничо-хімічна
компанія” (засновано управління комбінату)
(святкування – дата уточнюється)

Наталя ПОЛТОРАЦЬКА

