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ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Голова облдержадміністрації 
 

                                    В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 

заходів за участю керівництва облдержадміністрації 

щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, 

розпоряджень голови облдержадміністрації у червні 2019 року 

 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

01.06 Заходи з нагоди Дня захисту дітей 
(Закон України  

“Про охорону дитинства”,  

Указ Президента України від 30 травня 
1998 року №568/98 “Про День захисту 

дітей”) 

 

населені пункти 
області 

 

З метою забезпечення оптимального 
функціонування цілісної системи захисту 

прав дітей в області, створення належних 

умов для освітньої, культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої роботи, якісного 

медичного обслуговування й харчування, 

організації їх повноцінного оздоровлення 

та відпочинку  

голови райдерж-
адміністрацій, 

міські, сільські, 

селищні голови, 
голови об’єднаних 

територіальних 

громад 

Керівництво 
облдерж-

адміністрації  
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

04.06 Засідання обласної комісії з питань 
надання допомоги незахищеним 

верствам населення та особам, які 

опинилися у складних життєвих 
обставинах  

(Комплексна програма соціального 

захисту населення Дніпропетровської 

області на 2015 – 2019 роки, рішення 
Дніпропетровської обласної ради  

від 05 грудня 2014 року № 588-28/VI) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про призначення допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

05.06 

 

Особистий прийом громадян 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого  

2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 

Шульга А.Ю. 

Кужман О.М. 

05.06 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  

“Про затвердження Порядку 
спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
14.00 

Про стан утримання доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

05.06 Робоча нарада на об’єктах: 
 

“Будівництво малого групового будинку 

за адресою: Дніпропетровська область, 
Солонянський район, смт Солоне,  

вул. Миру, 17”; 

 

“Капітальний ремонт будівлі 
Марганецької дитячо-юнацької 

спортивної школи № 1 за адресою: 

Дніпропетровська обл., м. Марганець, 
вулиця Дніпровська, буд. 3а”; 

 

“Капітальний ремонт будівлі 
інфекційного відділення  

Комунального закладу “Марганецька 

центральна міська лікарня” ДОР”  

за адресою: Дніпропетровська обл.,  
м. Марганець, вул. Паркова, буд. 15”; 

 

“Капітальний ремонт ЗОШ № 7,  
м. Марганець, вул. Долгова, 1” 

 

(розпорядження голови 
облдержадміністрації  

від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 

“Про розподіл коштів на 2019 рік  

по галузях виробничої сфери”, рішення 
Дніпропетровської обласної ради  

від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ  

“Про обласний бюджет на 2019 рік”) 
 

 
 

смт Солоне, 

вул. Миру, 17, 
за окремою 

програмою 

 

м. Марганець, 
вул. Дніпровська, 3 

 

 
 

 

м. Марганець, 
вул. Паркова, 15 

 

 

 
 

 

м. Марганець, 
вул. Долгова, 1 

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

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

06.06 Особистий прийом громадян 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого 

2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 
Александрова С.В. 

Пруцаков В.В. 

06.06 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(постанова Кабінету Міністрів України 

від 03 грудня 2008 року № 1081  

“Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів  

на автобусному маршруті загального 

користування”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

16.00 

Про стан організації перевезень пасажирів 

на автобусних маршрутах загального 

користування  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

06.06 Нарада за участю керівників закладів 

охорони здоров’я області  

(Cубсидіарна угода між Міністерством 
охорони здоров’я України та 

Дніпропетровською 

облдержадміністрацією про реалізацію 

субпроекту “Підтримка реформування 
охорони здоров’я Дніпропетровської 

області” у рамках Угоди про позику  

між Україною та Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку  

від 19 березня 2015 року № 8475-UA) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 

час уточнюється 

Про впровадження у Дніпропетровській 

області Проекту Світового банку 

“Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей” 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

07.06 Особистий прийом громадян 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого  

2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. Тимчук А.Л. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

07.06 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації  

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 08 лютого 

2019 року № Р-59/0/3-19  

“Про розподіл коштів на 2019 рік  

по галузях виробничої сфери”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 

10.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

07.06 Кубок України серед молоді  

з веслування академічного 
(Закон України “Про фізичну  

культуру і спорт”, 

наказ Міністерства молоді 

і спорту України від 27 грудня 2018 року 
№ 5790 “Про затвердження Єдиного 

календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 
України на 2019 рік”) 

м. Дніпро, 

веслувальний канал,  
час уточнюється 

З метою популяризації веслування 

академічного серед молоді, сприяння його 
масовому розвитку, підвищення 

спортивної майстерності та пропаганди 

здорового способу життя 

Пшеничников О.П. Батура Д.І. 

07.06 

 

Засідання обласної призовної комісії  

(Закон України “Про військовий 

обов’язок і військову службу”,  
Указ Президента України від 30 січня 

2019 року № 22/2019 “Про звільнення 

в запас військовослужбовців строкової 
служби, строки проведення чергових 

призовів та чергові призови громадян 

України на строкову військову службу  
у 2019 році”, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19 лютого  

2019 року № Р-75/0/3-19  

“Про чергові призови на строкову 
військову службу у 2019 році”) 

 

м. Дніпро, 

вул. Шмідта, 16, 

Дніпропетровський 
обласний 

територіальний 

центр 
комплектування та 

соціальної 

підтримки, 
10.00 

Про організацію чергового призову 

громадян України на строкову військову 

службу  

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

07.06 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв  

в область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  
(закони України  

“Про електроенергетику”, “Про ринок 

електричної енергії”, розпорядження 

голови облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № Р-25/0/3-18) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

14.00 

Про стан забезпечення повноцінної та 
своєчасної оплати за природний газ, 

спожитий підприємствами 

теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

07.06 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(Закон України “Про місцеві державні 

адміністрації”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 

15.00 

Про стан виконання планів-графіків 
основних об’єктів будівництва  

у 2019 році 

Кушвід О.А., 
Коломоєць А.В., 

Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

07 - 08.06 Участь у економічному проекті – форумі 

“Dnipro Region 2019 – туризм” 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від 07 лютого 2019 року № Р-53/0/3-19  

“Про організацію виконання рішення 
Дніпропетровської обласної ради  

від 07 грудня 2018 року  № 396-15/VII 

“Про програму соціально- 
економічного та  культурного розвитку 

області на 2019 рік”) 

 

м. Дніпро, 

пл. Троїцька, 5а,  
музей українського 

живопису, 

за окремою 

програмою   

Популяризація туристичного потенціалу 

Дніпропетровської області, формування  
конкурентоспроможного туристичного 

продукту 

Псарьов О.С. 

 

Кужман О.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
08.06 Фестиваль “Козацькі пісні 

Дніпропетровщини” 
(Закон України “Про культуру”,  
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 01 лютого 2016 року № 119-р 
“Про схвалення Довгострокової стратегії 
розвитку української культури –
стратегії реформ”) 

Павлоградський 
район, 

с. Богуслав, 
час уточнюється 

 

З метою залучення широких верств 
населення до вивчення світової та 
національної культурної спадщини 
 

Першина Н.Г. 
 

Батура Д.І. 

11.06 Особистий прийом громадян  
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 24 квітня  

2019 року  № Р-227/0/3-19) 
 

пр. О.Поля, 1,  
1 поверх,  

приймальня 

громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. Грицай І.О. 

12.06 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  

“Про затвердження Порядку 
спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

14.00 

Про стан утримання доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

12.06 Особистий прийом громадян  
головою облдержадміністрації 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого  
2018 року № Р-81/0/3-18) 

 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
15.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. Резніченко В.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

12.06 
 

Робочі наради на об’єктах: 
 

“Будівництво навчально-виховного 

комплексу на території комунального 
закладу “Середня загальноосвітня школа 

№ 27” Кам’янської міської ради, 

розташованої за адресою: місто 

Кам’янське, вулиця Залізняка, 19 
Дніпропетровської області”; 

 

“Реконструкція будівлі “Палац тенісу” 
комунального закладу  “Спортивний 

комбінат “Прометей” Кам’янської 

міської ради у місті Кам’янське” 
 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації  

від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 
“Про розподіл коштів на 2019 рік  

по галузях виробничої сфери”, рішення 

Дніпропетровської обласної ради  
від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ 

“Про обласний бюджет на 2019 рік”) 

 

м. Кам’янське: 
 

вул. Залізняка, 19, 

за окремою 
програмою 

 

 

 
 

 

 
 

вул. Аношкіна, 109 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
будівництва та реконструкції 
 
 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 

13.06 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(постанова Кабінету Міністрів України 
від 03 грудня 2008 року № 1081  

“Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів  
на автобусному маршруті загального 

користування”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 

10.00 

Про стан організації перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

13.06 
 

Особистий прийом громадян  
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого 

2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 
Дрюпіна Н.С. 

Батура Д.І. 

13.06 Нарада за участю керівників закладів 

охорони здоров’я області  

(Cубсидіарна угода між Міністерством 
охорони здоров’я України та 

Дніпропетровською 

облдержадміністрацією про реалізацію 
субпроекту “Підтримка реформування 

охорони здоров’я Дніпропетровської 

області” у рамках Угоди про позику  

між Україною та Міжнародним  
банком реконструкції та розвитку  

від 19 березня 2015 року № 8475-UA) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 

час уточнюється 

Про впровадження у Дніпропетровській 

області Проекту Світового банку 

“Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей” 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

14.06 Особистий прийом громадян  

(розпорядження голови  

облдержадміністрації від 13 лютого 

2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. Юрченко В.О. 

14.06 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації  

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 08 лютого 

2019 року № Р-59/0/3-19  
“Про розподіл коштів на 2019 рік  

по галузях виробничої сфери”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
10.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

14.06 Засідання обласної призовної комісії  
(Закон України  

“Про військовий обов’язок і військову 

службу”, Указ Президента України  
від 30 січня 2019 року № 22/2019  

“Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2019 році”, 

розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19 лютого  

2019 року № Р-75/0/3-19 “Про чергові 

призови на строкову військову службу  
у 2019 році”) 

 

м. Дніпро, 
вул. Шмідта, 16, 

Дніпропетровський 

обласний 
територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 
підтримки, 

12.00 

Про організацію чергового призову 
громадян України на строкову військову 

службу  

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

14.06 Засідання обласної комісії з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв в 
область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  

(закони України “Про ринок електричної 
енергії”, “Про електроенергетику”,  

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 18 cічня  

2018 року № Р-25/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 
14.00 

Про стан забезпечення повноцінної та 

своєчасної оплати за природний газ, 
спожитий підприємствами 

теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

14.06 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(Закон України “Про місцеві державні 

адміністрації”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 

основних об’єктів будівництва  
у 2019 році 

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 
Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

14.06 
 
 

Участь у пленарному засіданні 
сімнадцятої сесії Дніпропетровської 
обласної ради VII скликання 
(закони України “Про місцеві державні 
адміністрації”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні”) 
 

пр. О.Поля, 2, 
3 поверх, 

сесійна зала, 
час уточнюється 

 

Питання, підготовлені структурними 
підрозділами облдержадміністрації 

Керівники 
структурних 
підрозділів 
облдерж-
адміністрації 

Керівництво 
облдерж-
адміністрації  

15.06 Чемпіонат України серед дорослих, 

юніорів та юнаків з воднолижного 

спорту 
(Закон України “Про фізичну  

культуру і спорт”, 

наказ Міністерства молоді 
і спорту України від 27 грудня 2018 року 

№ 5790“Про затвердження Єдиного 

календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2019 рік”) 

м. Дніпро,  

вул. Набережна 

Перемоги, 37б,  
вейк-парк  

“Сентоза”,                    

час уточнюється 
 

З метою популяризації воднолижного 

спорту серед молоді, сприяння його 

масовому розвитку, підвищення 
спортивної майстерності та пропаганди 

здорового способу життя 

 

Пшеничников О.П. Батура Д.І. 

15-17.06 

 
 

 

Чергування заступників голови 

облдержадміністрації у святкові  
та вихідні дні 

(стаття 73 Кодексу законів про працю 

України, проект розпорядження голови 

облдержадміністрації  
“Про забезпечення належного порядку  

в області у святкові та вихідні дні  

15-17 та 28-30 червня 2019 року” 
погоджується) 

 

за окремим графіком З метою забезпечення життєдіяльності 

підприємств, установ і населення області 

Керівники 

структурних 
підрозділів 

облдерж-

адміністрації, 

голови райдерж- 
адміністрацій, 

міські голови 

Заступники голови 

облдерж-
адміністрації 



 12 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
18.06 

 
Семінар за участю підприємців регіону   
(розпорядження голови 
облдержадміністрації  
від 01 листопада 2018 року  
№ Р-674/0/3-18 “Про погодження 
проекту Програми розвитку малого  
та середнього підприємництва  
у Дніпропетровській області  
на 2019–2020 роки”) 

пр. О.Поля, 1, 
місце уточнюється, 

10.00   

Інтернатура бізнесу: збудуй свою власну 
справу   

Псарьов О.С. 
 

Кужман О.М. 

18.06 Засідання обласної комісії з питань 
надання допомоги незахищеним 

верствам населення та особам, які 

опинилися у складних життєвих 
обставинах 

(Комплексна програма соціального 

захисту населення Дніпропетровської 

області на 2015-2019 роки, рішення 
Дніпропетровської обласної ради  

від 05 грудня 2014 року № 588-28/VI) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про призначення допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 

Кришень О.В. Батура Д.І. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

18.06 Нарада за участю членів регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, 
евакуаційної комісії, керівників 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту Дніпропетровської області та  
представників комісії Державної служби 
з надзвичайних ситуацій України з 
комплексної перевірки місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування Дніпропетровської 
області  
(Кодекс цивільного захисту України,  
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2018 року  
№ 1076-р “Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту  
на 2019 рік”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час  

уточнюються 

Про проведення перевірки Державною 
службою з надзвичайних ситуацій України 
виконання законів, інших нормативно-
правових актів з питань організації та 
забезпечення територіальними 
підсистемами єдиної державної системи 
цивільного захисту міст, районів та 
об’єднаних територіальних громад 
Дніпропетровської області техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту та 
діяльності аварійно-рятувальних служб 

Коваленко С.С., 
Кульбач А.А. 

Юрченко В.О. 

19.06 Особистий прийом громадян 

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 лютого  

2018 року № Р-81/0/3-18) 

 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
приймальня 

громадян, 

10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 

Шульга А.Ю. 

Кужман О.М. 

19.06 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 року № 1085  

“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 

14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

19.06 Засідання регіональної міжвідомчої 
комісії з питань захисту прав інвесторів, 

протидії незаконному поглинанню  

та захопленню підприємств   
(постанова Кабінету Міністрів України 

 від 21 лютого 2007 року 

№ 257 “Про утворення Міжвідомчої 

комісії з питань захисту прав 
інвесторів, протидії незаконному 

поглинанню та захопленню 

підприємств”) 
 

пр. О.Поля, 1,  
к. 322, 

15.00 

Про результати роботи мобільних точок 
доступу до надання безоплатної правової 

допомоги підприємцям та аграріям 

Федорчук І.Ю. Кужман О.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
19.06 Робочі наради на об’єктах: 

 

“Капітальний ремонт будівлі 

комунального закладу “Софіївська ЗОШ 
I-III ступенів” за адресою: вулиця 

Чкалова, 1 в смт Софіївка Софіївського 

району Дніпропетровської області”; 

 
“Реконструкція комплексу Софіївської 

районної дитячо-юнацької спортивної 

школи по вул. Карпенка, 15,  
в смт Софіївка Софіївського району 

Дніпропетровської області”; 

 
“Реконструкція стадіону, розташованого 

на території КПНЗ “Дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3” Криворізької 

міської ради по вул. Зарічній, 3 у місті 
Кривий Ріг Дніпропетровської області” 

 

(розпорядження голови 
облдержадміністрації  

від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 

“Про розподіл коштів на 2019 рік  
по галузях виробничої сфери”,  

рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 07 грудня 2018 року  

№ 397-15/VIІ “Про обласний  
бюджет на 2019 рік”) 

 

 
 

смт Софіївка,  

вул. Чкалова, 1, 
за окремою 

програмою 

 

 
смт Софіївка, 

вул. Карпенка, 15 

 
 

 

 
м. Кривий Ріг, 

вул. Зарічна, 3 

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

 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 
 

20.06 Особистий прийом громадян  
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого 

2018 року № Р-81/0/3-18) 

 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня 

громадян, 

10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 
Александрова С.В. 

Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

20.06 Засідання круглого столу  
“Кращі практики молодіжної роботи 

Дніпропетровщини”  

за участю молоді, представників 
громадських молодіжних організацій, 

закладів та установ, що працюють  

із молоддю 

(Закон України “Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні”, 

 постанова Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 року № 148  

“Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми “Молодь України” 
на 2016-2020 роки та внесення змін  

до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України” ,  

рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 03 лютого 2012 року  

№ 239-11/VI “Про регіональну  

цільову соціальну програму  
“Молодь Дніпропетровщини”  

на 2012 –2021 роки”) 

 

пр. О.Поля,1, 
1 поверх 

конференц-зал, 

12.00 

Презентація кращих практик молодіжної 
роботи (молодіжні центри/хаби, 

громадські ініціативи тощо), що мають 

позитивний вплив на розвиток молоді,  
її участь в процесах прийняття рішень, 

діяльність щодо захисту та реалізацію їх 

прав.  

Вшанування авторів та реалізаторів 
практик , що зробили внесок у розвиток 

молодіжного руху 

Пшеничников О.П. Батура Д.І. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

20.06 Засідання міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової освіти 

населення при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 30 грудня  

2015 року № Р-783/0/3-15 

“Про міжвідомчу координаційно-
методичну раду з правової освіти 

населення при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації”) 
 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

15.00 

 

1. Сучасні реформи в державі та базові 
права  людини. Адміністративно-правове 

регулювання прав людини і громадянина 

на мирні зібрання 
2. Молодіжний працівник на 

Дніпропетровщині: інновації, практичні 

навички, втілення кращого досвіду 

3. Як захистити свої права особі  
з інвалідністю 

4. Актуальні питання пенсійного 

забезпечення 
 

 

 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

20.06 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(постанова Кабінету Міністрів України 
від 03 грудня 2008 року № 1081 

“Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу з перевезення пасажирів  
на автобусному маршруті загального 

користування”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 

16.00 

Про стан організації перевезень пасажирів 
на автобусних маршрутах загального 

користування  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

20.06 Нарада за участю керівників закладів 
охорони здоров’я області  

(Cубсидіарна угода між Міністерством 

охорони здоров’я України та 
Дніпропетровською 

облдержадміністрацією про реалізацію 

субпроекту “Підтримка реформування 

охорони здоров’я Дніпропетровської 
області” у рамках Угоди про позику  

між Україною та Міжнародним  

банком реконструкції та розвитку  
від 19 березня 2015 року № 8475-UA) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про впровадження у Дніпропетровській 
області Проекту Світового банку 

“Поліпшення охорони здоров’я на службі 

у людей” 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

21.06 Особистий прийом громадян 

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 лютого  

2018 року № Р-81/0/3-18) 

 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
приймальня 

громадян, 

10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. Тимчук А.Л. 

21.06 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації  

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 08 лютого 

2019 року № Р-59/0/3-19 “Про розподіл 

коштів на 2019 рік по галузях виробничої 
сфери”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

10.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

21.06 
 

Засідання обласної призовної комісії  
(Закон України  

“Про військовий обов’язок і військову 

службу”, Указ Президента України  
від 30 січня 2019 року № 22/2019  

“Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2019 році”, 

розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19 лютого 

2019 року № Р-75/0/3-19 “Про чергові 

призови на строкову військову службу  
у 2019 році”) 

 

м. Дніпро, 
вул. Шмідта, 16, 

Дніпропетровський 

обласний 
територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 
підтримки, 

10.00 

Про організацію чергового призову 
громадян України на строкову військову 

службу  

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

21.06 Засідання обласної комісії з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв в 
область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  

(закони України “Про ринок електричної 
енергії”, “Про електроенергетику”,  

розпорядження голови 

облдержадміністрації  

від 18 січня 2018 року № Р-25/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 
14.00 

Про стан забезпечення повноцінної та 

своєчасної оплати за природний газ, 
спожитий підприємствами 

теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

21.06 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(Закон України “Про місцеві державні 

адміністрації”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 

основних об’єктів будівництва  
у 2019 році 

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 
Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
21 - 23.06 Книжковий економічний форум   

Book Space 2019  
(розпорядження голови 
облдержадміністрації 
від 07 лютого 2019 року № Р-53/0/3-19  
“Про організацію виконання рішення 
Дніпропетровської обласної ради  
від 07 грудня 2018 року  № 396-15/VII 
“Про програму соціально-економічного 
та  культурного розвитку області  
на 2019 рік”) 

м. Дніпро, 
Фестивальний 

причал, 
за окремою 
програмою 

  

Підвищення конкурентоспроможності 
книжкової продукції малих та середніх 
підприємств і розширення ринків її збуту 

Псарьов О.С. 
 

Кужман О.М. 

22.06 
 
 

Церемонія покладання квітів з нагоди 
Дня скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні 
(Указ Президента України  
від 17 листопада 2000 року  
№ 1245/2000 “Про День скорботи  
і вшанування пам’яті жертв війни  
в Україні”) 
 

м. Дніпро, 
пр. Д.І.Яворницького, 

Монумент  
Вічної Слави, 

час уточнюється 

Вшанування пам’яті полеглих під час 
Другої світової війни 1939-1945 років,  
їх подвигу та жертовності 
 

Дніпровська 
міська рада, 
Маласай В.М. 

Батура Д.І. 

25.06 Особистий прийом громадян  

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від  24 квітня 
2019  року № Р-227/0/3-19) 

 

пр. О.Поля, 1,  

1 поверх,  

приймальня 
громадян, 

10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. Грицай І.О. 



 21 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

25.06 Засідання постійно діючої комплексної 
робочої групи з питань надійності  

та безпеки експлуатації об’єктів  

соціальної інфраструктури при  
облдержадміністрації 

(розпорядження голови  

облдержадміністрації від 30 серпня  

2017 року № Р-404/0/3-17   
“Про створення постійно діючої 

комплексної  робочої групи з питань 

надійності та безпеки експлуатації 
об’єктів соціальної інфраструктури  

при облдержадміністрації”)  

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

15.00 

1. Про роботу постійно діючих 
комплексних робочих груп з питань 
надійності та безпеки експлуатації  
об’єктів соціальної інфраструктури  
при виконкомах міських рад та 
райдержадміністраціях у ІІ кварталі  
2019 року 
2. Про роботу постійно діючої 
комплексної робочої групи з питань 
надійності та безпеки експлуатації об’єктів 
соціальної інфраструктури при 
облдержадміністрації у ІІ кварталі  
2019 року 
 
 

Лимар В.І. Кужман О.М. 
 

26.06 Засідання обласної призовної комісії  

(Закон України  

“Про військовий обов’язок і військову 

службу”, Указ Президента України  
від 30 січня 2019 року № 22/2019  

“Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів та 

чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2019 році”, 
розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19 лютого 

2019 року № Р-75/0/3-19 “Про чергові 

призови на строкову військову службу  
у 2019 році”) 

 

м. Дніпро, 

вул. Шмідта, 16, 

Дніпропетровський 

обласний 
територіальний 

центр 

комплектування та 
соціальної 

підтримки, 

10.00 

Про організацію чергового призову 

громадян України на строкову військову 

службу  

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

26.06 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 року № 1085  

“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 

14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

26.06 Особистий прийом громадян  

головою облдержадміністрації 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого  

2018 року № Р-81/0/3-18) 

 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
приймальня 

громадян, 

15.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. Резніченко В.М. 



 23 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
26.06 Робоча нарада на об’єктах: 

 

“ Капітальний ремонт будівлі КЗО 

“Спеціалізована середня загальноосвітня 
школа № 9 з поглибленим вивченням 

англійської мови” ДМР,  місто Дніпро”; 

 

“ Капітальний ремонт будівлі  
з утепленням КЗО ССЗШ № 126  

з поглибленим вивченням французької 

мови, місто Дніпро”; 
 

“ Капітальний ремонт комунального 

закладу “Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 210” Дніпровської 

міської ради по просп. Гагаріна, 173-а ”; 

 

“Капітальний ремонт комунального 
закладу “Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 165” Дніпровської 

міської ради по просп. Гагаріна, 147” 
 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації  
від 26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18 

“Про розподіл коштів на 2019 рік  

по галузях виробничої сфери”,  

рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 07 грудня 2018 року  

№ 397-15/VIІ “Про обласний  

бюджет на 2019 рік”) 
 

м. Дніпро: 
 

вул. Мостова, 3, 

за окремою 
програмою 

 

 

вул. Казакевича, 7 
 

 

 
 

пр. Гагаріна, 173а 

 
 

 

 

пр. Гагаріна, 147 
 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
капітального ремонту 

 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

27.06 Особистий прийом громадян  
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 лютого 

2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 
Дрюпіна Н.С. 

Батура Д.І. 

27.06 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(постанова Кабінету Міністрів України 

від 03 грудня 2008 року № 1081 

“Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів  

на автобусному маршруті загального 

користування”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

10.00 

Про стан організації перевезень пасажирів 

на автобусних маршрутах загального 

користування  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 



 25 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

27.06 Регіональний етап Всеукраїнського 
молодіжного мультифестивалю 

“Студентська республіка”  

за участю студентів, аспірантів та 
викладачів вищих навчальних закладів 

III-IV рівнів акредитації 

(Закон України  

“Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні”, 

 постанова Кабінету Міністрів України  

від 18 лютого 2016 року № 148  
“Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми “Молодь України” 

на 2016-2020 роки та внесення змін  
до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України”, 

 рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 03 лютого 2012 року  
№ 239-11/VI “Про регіональну  

цільову соціальну програму  

“Молодь Дніпропетровщини”  
на 2012 –2021 роки”) 

Новомосковський 
район,  

с. Орлівщина, 

вул. Дачна, 144, 
спортивно-

оздоровчий табір 

“Дубовий гай”, 

12.00 

Створення умов для інтелектуального 
самовдосконалення молоді, творчого 

розвитку особистості, інтеграція 

українських молодіжних організацій  
до відповідних європейських та світових 

організацій, правовий захист та правова 

освіта молоді; сприяння зміцненню 

громадянського суспільства через 
розвиток у молоді культури громадської 

участі та демократичних цінностей 

Пшеничников О.П. Батура Д.І. 

27.06 Засідання дискусійного клубу за участю 

представників громадськості 

“DNIPROLive” 
(постанова Кабінету Міністрів України 

від 03 листопада 2010 року № 996  

“Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної 

політики”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 

конференц-зал, 
14.00 

Участь громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики  

Маласай В.М.  

 

Батура Д.І. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

27.06 Засідання постійно діючої обласної 
комісії з питань розгляду звернень 

громадян при облдержадміністрації 

(Закон України “Про звернення 
громадян”, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03 березня 

2008 року № Р-78/0/3-08) 

 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
15.00 

Про стан розгляду звернень громадян Гавриш Л.А. Тимчук А.Л. 

27.06 Нарада за участю членів регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, 
евакуаційної комісії, керівниками 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту Дніпропетровської області та  
представників комісії Державної служби 
з надзвичайних ситуацій України з 
комплексної перевірки місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування Дніпропетровської 
області  
(Кодекс цивільного захисту України,  
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2018 року  
№ 1076-р “Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту  
на 2019 рік”) 
 

пр. О.Поля, 1,  
місце та час  

уточнюються 

Про підсумки проведення перевірки 
Державною службою  
з надзвичайних ситуацій України щодо 
виконання законів, інших нормативно-
правових актів з питань організації та 
забезпечення територіальними 
підсистемами єдиної державної системи 
цивільного захисту міст, районів та 
об’єднаних територіальних громад 
Дніпропетровської області техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту та 
діяльності аварійно-рятувальних служб 

Коваленко С.С., 
Кульбач А.А. 

Юрченко В.О. 



 27 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
27.06 Відкриття тематичної виставки 

фотоматеріалів з нагоди 23-ї річниці 

Конституції України 

(Указ Президента України  
від 24 квітня 2019 року  

№ 160/2019 “Про відзначення  

23-ї річниці Конституції України”, 

Регіональний план заходів з підготовки 
та відзначення у 2019 році  

23-ї річниці Конституції України) 

 

пр. О.Поля, 1,  
фойє, 

час уточнюється 

 
 

Висвітлення історичних подій прийняття 
Конституції України, вагомого внеску 

жителів Дніпропетровської області  

у розбудові незалежної Української 
держави, формування у громадян 

шанобливого ставлення до Основного 

Закону України  

 Маласай В.М. 
 

Батура Д.І. 

27.06 Засідання обласної комісії з визначення 

статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 лютого 

2008 року № Р-38/0/3-08) 

 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 

уточнюються 

Про визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

27.06 Нарада за участю керівників закладів 

охорони здоров’я області  

(Cубсидіарна угода між Міністерством 

охорони здоров’я України та 
Дніпропетровською 

облдержадміністрацією про реалізацію 

субпроекту “Підтримка реформування 
охорони здоров’я Дніпропетровської 

області” у рамках Угоди про позику  

між Україною та Міжнародним  
банком реконструкції та розвитку  

від 19 березня 2015 року № 8475-UA) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 

час уточнюється 

Про впровадження у Дніпропетровській 

області Проекту Світового банку 

“Поліпшення охорони здоров’я на службі 

у людей” 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

27.06 Засідання обласної комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23 січня 

2008 року №Р-24/0/3-08) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про стан погашення заборгованості з 
виплати заробітної плати на підприємствах 

області 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

28.06 Заходи із відзначення 23-ї річниці 
Конституції України за участю 
представників органів виконавчої влади, 
територіальних громад, громадських 
об’єднань, молоді, духовенства. 
Покладання квітів до пам’ятників та 
пам’ятних знаків видатним діячам 
українського державотворення 
(Закон України “Про прийняття 
Конституції України і введення  
її в дію”, Указ Президента України  
від 24 квітня 2019 року №160/2019  
“Про відзначення 23-ї річниці 
Конституції України”) 
 

м. Дніпро, 
вул. Воскресенська, 

пам’ятник 
Т.Г.Шевченку, 

час уточнюється 
 
 
 

населені пункти 
області 

 
 

Відзначення річниці Конституції України, 
враховуючи її вирішальне значення у 
розбудові демократичної незалежної 
держави та консолідуючу роль у розвитку 
в Україні громадянського суспільства. 
Формування правової культури, виховання 
громадської свідомості та поваги до 
Основного Закону України 

Дніпровська 
міська рада, 
Маласай В.М. 
 
 
 
 
 
голови райдерж- 
адміністрацій, 
міські, сільські, 
селищні голови, 
голови об’єднаних 
територіальних 
громад 
 

Батура Д.І. 
 
 
 
 
 
 
 
Керівництво 
облдерж-
адміністрації 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

28 – 30.06 
 

 

Чергування заступників голови 
облдержадміністрації у святкові  

та вихідні дні 

( стаття 73 Кодексу законів про працю 
України, проект розпорядження голови 

облдержадміністрації  

“Про забезпечення належного порядку  

в області у святкові та вихідні дні  
15-17 та 28-30 червня 2019 року” 

погоджується) 

 

за окремим графіком З метою забезпечення життєдіяльності 
підприємств, установ і населення області 

Керівники 
структурних 

підрозділів 

облдерж-
адміністрації, 

голови райдерж- 

адміністрацій, 

міські голови 

Заступники  
голови облдерж-

адміністрації 

Протягом 

місяця 

Участь у скайп-конференціях 

Міністерства аграрної політики та 

продовольства України  

(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 

України”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 

10.00 

1. Про догляд за посівами просапних 

сільськогосподарських культур 

2. Про підготовку до збирання ранніх 

сільськогосподарських культур 

Удовицький В.О. Кужман О.М. 



 30 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

Протягом 
місяця 

Співбесіди за участю начальників 
управлінь (відділів) агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій  

(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 

України”,  Регіональна програма 

підтримки ветеранів війни та членів 

сімей загиблих учасників бойових дій при 
отриманні земельних ділянок у власність 

у 2019 –2021 роках) 

 

м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 52, 

за окремим планом 

1. Про організацію виконання Програми 
підтримки ветеранів війни та членів сімей 

загиблих учасників бойових дій при 

отриманні земельних ділянок у власність у 
2019 – 2021 роках 

2. Про прогнозуючі показники 

виробництва ранніх зернових 

сільськогосподарських культур урожаю  
2019 року 

Удовицький В.О. Кужман О.М. 

Дата 

уточнюється 

Урочисте вручення стипендій 

Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації учням шкіл, гімназій, 

професійно-технічних навчальних 

закладів з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 
за підсумками 2018/2019 навчального 

року 

(розпорядження голови 
облдержадміністрації  

від 30 грудня 2015 року № Р-775/0/3-15  

“Про затвердження Положення про 
стипендію Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування”) 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
конференц-зал, 

час уточнюється 

З метою заохочення, соціального захисту 

та підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

Візир В.М. Батура Д.І. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

Дата 
уточнюється 

Засідання регіональної комісії  
з питань техногенно-екологічної  

безпеки і надзвичайних ситуацій 

(Кодекс цивільного захисту України, 
 постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 січня 2015 року № 18  

“Про Державну комісію  

з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій”, 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 17 липня  
2015 року № Р-415/0/3-15”  

“Про затвердження Положення  

про регіональну комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час  

уточнюються 

1. Про заходи щодо недопущення загибелі 
людей на водних об’єктах 

2. Про стан  накопичення матеріальних 

резервів для запобігання  і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 

Коваленко С.С. Кужман О.М. 

Дата 
уточнюється 

Засідання координаційної  
ради облдержадміністрації  

з питань розвитку підприємництва  

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 02 жовтня 

2018 року № Р-631/0/3-18) 

 

 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються   

Про  ефективність розвитку бізнес-клімату  
регіону 

Псарьов О.С. 
 

 

 

Кужман О.М. 
 

Дата 

уточнюється 

Засідання регіональної ради 
 підприємців у Дніпропетровській 
області  
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 листопада 
2018 року № Р-691/0/3-18) 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються  

Перспективи розвитку інфраструктури 
бізнесу на регіональному рівні   

Псарьов О.С. 
 
 
 

Кужман О.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

Дата 
уточнюється 

Семінар-нарада за участю начальників 
управлінь (відділів) агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій, 

науковців та керівників агроформувань  
(Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства 

України”) 

 

місце та час 
уточнюються 

Про підготовку господарств 
агропромислового комплексу області  

до збирання урожаю  ранніх зернових 

сільськогосподарських культур  

Удовицький В.О. Кужман О.М. 

Дата 

уточнюється 

Засідання спостережної комісії 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації   

від 27 грудня 2016 року  № Р-903/0/3-16 

“Про створення спостережної комісії 
Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації”) 

пр. О.Поля, 1,  

к. 322, 

час уточнюється 
 

1. Про стан справ з відновлення 

документів, що посвідчують особу в 

установах виконання покарань області 
(паспорт, ІНН тощо)  

2. Про взаємодію спостережних комісій  

з установами виконання покарань  

на території області 
 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

Дата 
уточнюється 

Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків і зборів (обов’язкових 

платежів) до державного та місцевих 

бюджетів 
(Бюджетний кодекс України, 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 06 листопада  
2017 року № Р-554/0/3-17) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

1. Про підсумки виконання показників 
дохідної частини місцевих бюджетів 

області за січень – травень 2019 року 

2. Про стан погашення податкового боргу 

до місцевих бюджетів області 

Шебеко Т.І. Кужман О.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

Дата 
уточнюється 

Засідання регіональної комісії  
з реабілітації при Дніпропетровській 

облдержадміністрації  

(Закон України  
“Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 

1917-1991 років”, наказ Міністерства 

культури України від 25 жовтня  
2018 року № 926) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про організацію роботи щодо відновлення 
історичної справедливості, політичних, 

соціальних, економічних та інших прав 

репресованих осіб 

Першина Н.Г. Батура Д.І. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
За 

окремим 
графіком 

Особисті виїзні прийоми громадян 
керівництвом облдержадміністрації  
(Закон України “Про звернення 
громадян”,  
проект розпорядження голови 
облдержадміністрації погоджується) 

Відповідно до графіка 
робочих поїздок 

 
смт Васильківка, 

Васильківська 
райдержадміністрація 

 
смт Покровське, 

Покровська 
райдержадміністрація 

 
м. Новомосковськ, 
Новомосковська 

райдержадміністрація 
 

смт Томаківка, 
Томаківська 

райдержадміністрація 
 

м. Синельникове, 
Синельниківська 

райдержадміністрація 
 

смт Межова, 
Межівська 

райдержадміністрація 
 

смт Кринички, 
Криничанська 

райдержадміністрація 
 

м. Нікополь, 
Нікопольська 

райдержадміністрація 
 

смт Царичанка, 
Царичанська 

райдержадміністрація 
 

смт Петриківка, 
Петриківська 

райдержадміністрація 
 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. 
 
 
Турченюк С.Л., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Назарчук С.Г., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Сагайдак В.А., 
Дрюпіна Н.С. 
 
 
Хведчук В.О., 
Дрюпіна Н.С. 
 
 
Воробйов В.Б. 
 
 
 
Гребцов В.І. 
 
 
 
Гапіч О.В., 
Александрова С.В. 
 
 
Кириченко О.В., 
Александрова С.В. 
 
 
Буленок Р.В . 
 
 
 
Cтолбченко А.А. 

Резніченко В.М. 
 
 
Кужман О.М. 
 
 
 
Кужман О.М. 
 
 
 
Батура Д.І. 
 
 
 
Батура Д.І. 
 
 
 
Грицай І.О. 
 
 
 
Грицай І.О. 
 
 
 
Пруцаков В.В. 
 
 
 
Пруцаков В.В. 
 
 
 
Юрченко В.О. 
 
 
 
Юрченко В.О. 

 
Керівник апарату  
облдержадміністрації 

 
А.Л.ТИМЧУК 

 


	КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

