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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 лютому 2018 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 
01.02 Особистий прийом громадян 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

 

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

Пруцаков В.В. 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється 

 

1. Про стан озимих 
сільськогосподарських культур 
2. Про стан готовності агроформувань 
області до проведення комплексу 
весняно-польових робіт 

Удовицький В.О. 
 

Кужман О.М. 

01.02 
 

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 
02.02 Особистий прийом громадян 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

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

02.02 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв 
в область і своєчасних розрахунків за 
їх споживання  
(Закон України “Про електроенергетику”, 
постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2001 року №1729 
“Про забезпечення споживачів 
природним газом”, розпорядження 
голови облдержадміністрації  
від 27 липня 2014 року №Р-370/0/3-14) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
14.00 

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

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

02.02 
 

Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(Закон України “Про здійснення 
державних закупівель”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан проведення державних 
закупівель у 2017 році 

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

Пруцаков В.В. 

06.02 
 

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

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 
будівництва основних об’єктів  
у 2017 році 

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

Пруцаков В.В. 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 
Шульга А.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 
07.02 Робоча нарада на об’єкті 

“Капітальний ремонт внутрішніх 
приміщень КЗО “Солонянська середня 
загальноосвітня школа №1  
І – ІІІ ступенів” Солонянської 
селищної ради (три філії) 
вул. Шевченка, 33  
смт Солоне Солонянського району 
Дніпропетровської області”  
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28 грудня 
2016 року №Р-905/0/3-16  
“Про розподіл коштів на 2017 рік по 
галузях виробничої сфери”, 
рішення обласної ради від 01 грудня 
2017 року №268-ІІ/VIІ “Про обласний 
бюджет на 2018 рік”) 
 

смт Солоне, 
вул. Шевченка, 33, 

10.00 
 

Про хід виконання робіт  на об’єкті 
капітального ремонту 
 

Кушвід О.А. Пруцаков В.В. 

08.02 
 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється 

 

1. Про стан озимих 
сільськогосподарських культур 
2. Про стан готовності агроформувань 
області до проведення комплексу 
весняно-польових робіт 

Удовицький В.О. 
 

Кужман О.М. 

08.02 
 

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 
09.02 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. 
 

Юрченко В.О. 

09.02 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв  
в область і своєчасних розрахунків  
за їх споживання  
(Закон України “Про електроенергетику”,  
постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2001 року №1729 
“Про забезпечення споживачів 
природним газом”, розпорядження 
голови облдержадміністрації  
від 27 липня 2014 року №Р-370/0/3-14) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
14.00 

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

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

09.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(Закон України “Про здійснення 
державних закупівель”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан проведення державних 
закупівель у 2017 році 

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

Пруцаков В.В. 

13.02 
 

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

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 
будівництва основних об’єктів у  
2017 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 
14.02 Робоча нарада на об’єктах: 

 
“Будівництво навчально-виховного 
комплексу на території КЗ “Обухівська 
загальноосвітня школа №2  
І-ІІІ ступенів" Дніпровської районної 
ради Дніпропетровської області”, 
розташованої за адресою  
смт Обухівка, вул. Солідарності, 49”; 
 
“Будівництво навчально-виховного 
комплексу на території 
КЗ “Підгородненська загальноосвітня 
школа №4 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради Дніпропетровської 
області, розташованої за адресою 
м. Підгородне, вул. Партизанська, 58” 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28 грудня 
2016 року №Р-905/0/3-16  
“Про розподіл коштів на 2017 рік по 
галузях виробничої сфери”, 
рішення обласної ради від 01 грудня 
2017 року №268-ІІ/VIІ “Про обласний 
бюджет на 2018 рік”) 
 

Дніпровський район: 
 

смт Обухівка, 
вул. Солідарності, 49, 

10.00 
 
 
 
 
 

м. Підгородне, 
вул. Партизанська, 58, 

час уточнюється 
 

Про хід виконання будівельних робіт на 
об’єктах 
 

Кушвід О.А. Пруцаков В.В. 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
11.00 

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

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

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

Пруцаков В.В. 



 

 
6 

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 
15.02 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється 

 

1. Про стан озимих 
сільськогосподарських культур 
2. Про стан готовності агроформувань 
області до проведення комплексу 
весняно-польових робіт 
 

Удовицький В.О. 
 

Кужман О.М. 

15.02 
 

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. 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

 

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

16.02 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв 
в область і своєчасних розрахунків  
за їх споживання  
(Закон України “Про електроенергетику”, 
постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2001 року №1729 
“Про забезпечення споживачів 
природним газом”, розпорядження 
голови облдержадміністрації  
від 27 липня 2014 року №Р-370/0/3-14) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
14.00 

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

Кирпичов Е.О. 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 

16.02 

 

Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(Закон України “Про здійснення 

державних закупівель”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
15.00 

Про стан проведення державних 

закупівель у 2017 році 

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 
Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

20.02 

 

Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(Закон України “Про місцеві державні 

адміністрації”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

15.00 

Про стан виконання планів-графіків 

будівництва основних об’єктів у  

2017 році 
 

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 

Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

20.02 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 стан захисту прав інвесторів та 

організацію роботи щодо протидії 

незаконному поглинанню та 

захопленню підприємств 
 

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 

20.02 Заходи з нагоди Дня Героїв Небесної 

Сотні, покладання квітів до 
пам’ятників та пам’ятних знаків 

борцям за незалежність України 

(Указ Президента України  
від 11 лютого 2015 року №69/2015 

“Про вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні ”, 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 серпня 2017 року  

№574-р “Про затвердження плану 
заходів із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної 
Сотні на період до 2020 року”, 

доручення голови 

облдержадміністрації від 22 червня 
2015 року №07-49/0/35-15 

“Про увічнення пам’яті борців за 

незалежність України”) 

 

м. Дніпро, 

пр. О.Поля, 
Алея пам’яті 

загиблих героїв 

Революції Гідності  
та бійців АТО, 

час уточнюється; 

 
Солонянський район, 

с. Березнуватівка, 

могила 

Героя України 
С.Нігояна, 

час уточнюється; 

 
населені пункти 

області 

 

З метою вшанування великої людської, 

громадянської і національної відваги та 
самовідданості, сили духу і стійкості 

громадян, які віддали своє життя під час 

Революції Гідності (листопад 2013 року-
лютий 2014 року), захищаючи ідеали 

демократії, відстоюючи права і свободи 

людини, європейське майбутнє України 

Маласай В.М., 

голови райдерж- 
адміністрацій, 

сільські, селищні, 

міські голови, 
голови об’єднаних 

територіальних 

громад 
 

Керівництво 

облдерж- 
адміністрації 

21.02 Особистий прийом громадян 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 20 грудня  
2016 року №Р-888/0/3-16) 

 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 

Шульга А.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 
21.02 Робоча нарада на об’єкті 

“Реконструкція будівлі поліклініки  
№1 під хірургічне відділення 
КЗ “Дніпропетровський 
спеціалізований клінічний медичний 
центр матері та дитини 
ім. проф. М.Ф.Руднєва” ДОР” 
по проспекту Пушкіна, 26 у місті 
Дніпропетровську” 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28 грудня 
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про 
розподіл коштів на 2017 рік по галузях 
виробничої сфери”, 
рішення обласної ради від 01 грудня 
2017 року №268-ІІ/VIІ “Про обласний 
бюджет на 2018 рік” 
 

м. Дніпро, 
пр. Пушкіна, 26, 

10.00 

Про хід виконання робіт на об’єкті 
реконструкції 
 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 

21.02 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 №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, 

час уточнюється 
 

Про роботу структурних підрозділів 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій та органів 
місцевого самоврядування щодо 
забезпечення  надійності та безпеки 
експлуатації об’єктів соціальної 
інфраструктури 

Богданов І.В. Кужман О.М., 
Пруцаков В.В. 

22.02 
 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється 

 

1. Про стан озимих 
сільськогосподарських культур  
2. Про стан готовності агроформувань 
області до проведення комплексу 
весняно-польових робіт 
 

Удовицький В.О. 
 

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 
22.02 

 
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. 

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. 
 

Юрченко В.О. 

23.02 
 

Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв  
в область і своєчасних розрахунків  
за їх споживання  
(Закон України “Про електроенергетику”, 
 постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2001 року №1729 
“Про забезпечення споживачів 
природним газом”, розпорядження 
голови облдержадміністрації  
від 27 липня 2014 року №Р-370/0/3-14) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
14.00 

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

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

23.02 
 

Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(Закон України “Про здійснення 
державних закупівель”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан проведення державних 
закупівель у 2017 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 
27.02 

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

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 
будівництва основних об’єктів у  
2017 році 
 

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

Пруцаков В.В. 

27.02 Засідання координаційної ради з 
питань протидії туберкульозу та  
ВІЛ-інфекції/СНІДу при 
облдержадміністрації 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації  
від 26 листопада 2007 року  
№Р-517/0/3-07 “Про утворення 
координаційної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
при обласній державній 
адміністрації”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється   

1. Про основні показники відповіді 
Дніпропетровської області на епідемію  
ВІЛ-інфекції/СНІДу 
2. Про стан реалізації державної 
політики з питань протидії туберкульозу 
в області за підсумками 2017 року 
3. Про підсумки реалізації проекту 
“Сталість ВІЛ-послуг” 
 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

28.02 Робоча нарада на об’єктах: 
“Реконструкція стадіону “Трудові 
резерви”, м. Дніпропетровськ. Крита 
спортивно-демонстраційна споруда 
для спортивних ігор”; 
“Реконструкція зали боксу 
(безкаркасного ангару) спортивного 
комплексу КСНЗСП 
“Дніпропетровське вище училище 
фізичної культури” ДОР” 
 під спортивно-адміністративний 
комплекс по вул. Г.Сталінграду, 29а  
в м. Дніпропетровськ” 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28 грудня 
2016 року №Р-905/0/3-16  
“Про розподіл коштів на 2017 рік по 
галузях виробничої сфери”, 
рішення обласної ради від 01 грудня 
2017 року №268-ІІ/VIІ “Про обласний 
бюджет на 2018 рік”) 
 

м. Дніпро, 
пр. Б.Хмельницького, 29, 

10.00 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції 
 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 



 

 
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 
28.02 Особистий прийом громадян  

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

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
11.00 

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

28.02 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. 

Дата 
уточнюється 

Тренінг за участю співробітників 
центрів надання адміністративних 
послуг області  
(Закон України “Про адміністративні 
послуги”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
за окремою 
програмою 

1. Розвиток професійних навичок 
співробітників центрів надання 
адміністративних послуг щодо вільного 
володіння діловою українською мовою 
2. Культура ділового спілкування в 
центрі надання адміністративних послуг 
 

Псарьов О.С. 
 

Кужман О.М. 
 

Дата 
уточнюється 

Засідання  координаційної  ради 
облдержадміністрації з питань 
розвитку підприємництва  
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 10 січня 
2011 року №Р-3/0/3-11  
“Про координаційну раду 
облдержадміністрації з питань 
розвитку підприємництва”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про основні напрями роботи ради у 
2018 році 

Псарьов О.С. 
 

Кужман О.М. 
 

Дата 
уточнюється 

Засідання Регіональної ради 
підприємців у Дніпропетровській 
області  
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18 серпня 
2011 року №Р-546/0/3-11  
“Про утворення Регіональної ради 
підприємців у Дніпропетровській 
області”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про головні напрями роботи ради у 
2018 році 
 

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 

Тренінг за участю державних 

службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування  

(Закон України “Про засади 

державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 
уточнюються 

Реалізація державної регуляторної 

політики у сфері господарської 
діяльності 

 

Псарьов О.С. 

 

Кужман О.М. 

 

Дата 

уточнюється 

 

Семінар-нарада за участю спеціалістів 

агропромислового комплексу районів, 

керівників господарств та обласних 

служб, науковців   
(Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства 

України”)  

 

місце та час  

уточнюються   
Про підготовку до проведення 

комплексу весняно-польових робіт в 

умовах 2018 року 

Удовицький В.О. 

 

Кужман О.М. 

Дата 
уточнюється 

Співбесіда з начальниками управлінь 
(відділів) агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій 

(Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства 
України”) 

 

м. Дніпро, 
вул. Старокозацька,52, 

09.00 

Про очікуване виробництво валової 
сільськогосподарської продукції у  

2018 році  

Удовицький В.О. 
 

Кужман О.М. 

Дата 
уточнюється 

 

Науково-практична конференція за 
участю голів райдержадміністрацій, 

начальників управлінь (відділів) 

агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій, науковців, 

керівників господарств  
(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 

України”) 

 

м. Дніпро, 
вул. В.Вернадського, 14, 

11.00 

Про резерви та перспективи 
виробництва зерна на 

Дніпропетровщині у 2018 році 

Удовицький В.О. 
 

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 
За окремим 
графіком 

Особисті виїзні прийоми громадян 
керівництвом облдержадміністрації  
(проект розпорядження голови 
облдержадміністрації погоджується)  

Відповідно до графіка 
робочих поїздок 

 
смт Слобожанське, 

Дніпровська 
райдержадміністрація 

 
м. Тернівка, 

виконавчий комітет 
міської ради 

 
смт Широке, 
Широківська 

райдержадміністрація 
 

смт Петриківка, 
Петриківська 

райдержадміністрація 
 

смт Юр’ївка, 
Юр’ївська 

райдержадміністрація 
 

м. Покров, 
виконавчий комітет 

міської ради 
 

 Гавриш Л.А. 
 
 
Суслович С.В., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Тарелкін В.В., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Ланчковський С.В., 
Бородкіна С.В. 
 
 
Столбченко А.А., 
Бородкіна С.В. 
 
 
Золотопуп В.П. 
 
 
 
Шаповал О.М. 

Резніченко В.М. 
 
 
Кужман О.М. 
 
 
 
Кужман О.М. 
 
 
 
Пруцаков В.В. 
 
 
 
Пруцаков В.В. 
 
 
 
Юрченко В.О. 
 
 
 
Юрченко В.О. 

 
Керівник апарату  
облдержадміністрації 

 
А.Л.ТИМЧУК 

 


	КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

