
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 

 
заходів за участю  

керівництва облдержадміністрації  
 

у березні 2018 року 
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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 березні 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 

01.03 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., 

Бородкіна С.В. 

Пруцаков В.В. 

01.03 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(доручення голови 

облдержадміністрації від 07 лютого 

2018 №9/0/35-18 “ Про заходи щодо 
забезпечення сталого функціонування 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в 
Дніпропетровській області”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

11.00 
 

Про стан забезпечення сталого 

функціонування автомобільних  доріг 

загального користування місцевого 
значення та виконання графіка їх 

ремонту 

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 

01.03 Засідання колегії департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
(Положення про департамент 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 28 грудня  

2012 року №Р-981/0/3-12) 

 

пр. О.Поля, 1,  

3 поверх,  

зал засідань, 
11.00 

Про підсумки роботи галузі охорони 

здоров’я області у 2017 році та 

пріоритетні напрями діяльності  
на 2018 рік 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

02.03 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. 

02.03 

 

Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 28 грудня 
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про 

розподіл коштів на 2017 рік по галузях 

виробничої сфери”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
12.00 

 

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 
02.03 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. 

02.03 
 

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  

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

Пруцаков В.В. 

06.03 
 

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  
 

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

Пруцаков В.В. 

06.03 
 

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 організацію проведення конкурсу з 
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 
06.03 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. 

07.03 Особистий прийом громадян 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15 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. 
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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 

07.03 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. 
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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 

08-11.03 Чергування заступників голови 

облдержадміністрації у святкові та 

вихідні дні 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 15 січня 

2018 року №Р-9/0/3-18 “Про 
забезпечення належного порядку в 

області у святкові та вихідні дні  

08-11 березня 2018 року”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

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 

13.03 Нарада за участю керівників органів 

управління освітою обласних, 

Київської міської державних 
адміністрацій та ректорів (директорів) 

обласних, Київського міського 

інститутів післядипломної 

педагогічної освіти з участю Міністра 
освіти і науки України Гриневич Л.М. 

(Закон України “Про освіту”) 

 

м. Дніпро, 

пр. Гагаріна, 26, 

Дніпропетровський 
державний 

університет 

внутрішніх справ, 

11.30 
 

Сучасні підходи щодо реалізації 

державної політики у сфері 

реформування освіти відповідно до 
європейського вектору розвитку 

Полторацький О.В. Батура Д.І. 

13.03 

 

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  

 

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 

Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

13.03 
 

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 

14.03 Робоча нарада на об’єкті 

“Реконструкція будівлі поліклініки  

№1 під хірургічне відділення  
комунального закладу 

“Дніпропетровський спеціалізований 

клінічний медичний центр матері та 
дитини імені  професора  

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. 

14.03 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, 

11.00 

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

15.03 Особистий прийом громадян  

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15 лютого 

2018 року №Р-81/0/3-18) 

  

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
приймальня громадян, 

10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 

Бородкіна 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 

15.03 

 

Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(доручення голови 

облдержадміністрації від 07 лютого 

2018 №07-9/0/35-18 “ Про заходи щодо 
забезпечення сталого функціонування 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в 

Дніпропетровській області”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

11.00 
 

Про стан забезпечення сталого 

функціонування автомобільних  доріг 

загального користування місцевого 
значення та виконання графіка їх 

ремонту 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

15.03 
 

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. 

16.03 Особистий прийом громадян 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15 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 

16.03 

 

Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 28 грудня 

2016 року №Р-905/0/3-16 “Про 
розподіл коштів на 2017 рік по галузях 

виробничої сфери”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

12.00 
 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

16.03 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. 

16.03 
 

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  

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

Пруцаков В.В. 

16.03 Участь у пленарному засіданні 
дванадцятої 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, 

12.00 

 

Питання, підготовлені структурними 
підрозділами облдержадміністрації 

Керівники 
структурних 

підрозділів 

облдерж-
адміністрації 

Резніченко В.М., 
заступники голови 

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 

20.03 

 

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,  
14.00 

1. Про основні показники відповіді 

Дніпропетровської області на епідемію 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу  в 
2017 році та завдання на 2018 рік 

2. Про стан роботи неурядових 

громадських організації в сфері протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в 

2017 році. Стан реалізації поточних 

проектів “Сталість ВІЛ-послуг”  

 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

20.03 

 

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  

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 

Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

20.03 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 організацію проведення конкурсу з 
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 

20.03 

 

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. 

21.03 Особистий прийом громадян 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15 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. 

21.03 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, 
11.00 

 

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. 
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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 

21.03 Обласне спортивне свято “Козацькі 
розваги” за участю вихованців 
інтернатних закладів області 
(закони України “Про освіту”, 
“Про фізичну культуру і спорт”)  

м. Дніпро, 
вул. Ростовська, 15, 

комунальний  
заклад освіти 

“Дніпропетровська 
загальноосвітня 

санаторна  
школа-інтернат №4 

I-III ступенів”, 
11.00 

 

З метою посилення соціального захисту 
та державної підтримки дітей пільгових 
категорій, їх всебічного розвитку, 
формування здорового способу життя, 
організації змістовного дозвілля 

Полторацький 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 

21.03 Робоча нарада на об’єктах: 
 
“Спортивно-оздоровчий комплекс в 
сел. Ювілейне Дніпропетровського 
району Дніпропетровської  
області - будівництво”; 
 
“Спортивно-оздоровчий комплекс в 
смт Слобожанське Дніпровського 
району Дніпропетровської області  
(нове будівництво). Плавальний 
басейн”; 
 
“Будівництво житлового будинку в 
смт Слобожанське Дніпровського 
району” 
 
(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 Слобожанське, 
час уточнюється 

 
 
 

смт Слобожанське, 
вул. Спортивна, 3, 
час уточнюється 

 
 
 

смт Слобожанське, 
вул. Спортивна, 2, 
час уточнюється 

Про хід виконання будівельних робіт на 
об’єктах 
 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 

22.03 
 

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. 
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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 

22.03 

 

Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(доручення голови 

облдержадміністрації від 07 лютого 

2018 №07-9/0/35-18 “Про заходи щодо 
забезпечення сталого функціонування 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в 

Дніпропетровській області”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

11.00 
 

Про стан забезпечення сталого 

функціонування автомобільних  доріг 

загального користування місцевого 
значення та виконання графіка їх 

ремонту 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

22.03 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. Національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді. Використання сучасних 
інтерактивних форм роботи із молоддю 

при проведенні профілактичної та 

превентивної роботи 

2. Про стан реалізації на 
Дніпропетровщині 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України 

“Я МАЮ ПРАВО!” 

3. Бібліотеки і правова освіта: час нових 
підходів в організації спілкування з 

молоддю 

 

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 

22.03 

 

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. 

23.03 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. 

23.03 
 

Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 28 грудня 
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про 

розподіл коштів на 2017 рік по галузях 

виробничої сфери”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 

12.00 

 

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 
23.03 

 
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. 

23.03 
 

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  

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

Пруцаков В.В. 

23.03 Участь у засіданні 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. 

27.03 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,  
14.00 

1. Про основні показники відповіді 
Дніпропетровської області на епідемію 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу  в 
2017 році та завдання на 2018 рік 
2. Про стан роботи неурядових 
громадських організації в сфері протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в 
2017 році. Стан реалізації поточних 
проектів “Сталість ВІЛ-послуг”  
 

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 

27.03 

 

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  

 

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 

Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

27.03 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, 

15.00 

 

1. Про стан протипожежної безпеки в 

установах виконання покарань області 

2. Про сприяння у працевлаштуванні на 

осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі 

3. Про взаємодію спостережних комісій 

з установами виконання покарань 
4. Про умови тримання вагітних жінок в 

установах виконання покарань області 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

27.03 

 

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. 

27.03 Участь у засіданні регіональної комісії 

з визначення даних щодо заробітної 

плати працівників за роботу в зоні 
відчуження в 1986-1990 роках  

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 11 жовтня  

2012 року №Р-737/0/3-12) 
 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 

уточнюються 
 

Про визначення даних щодо заробітної 

плати працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках 

Кришень О.В. Батура Д.І. 



 

 
18 

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 

28.03 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, 
11.00 

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

28.03 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, 
час уточнюється 

 

 
 

 

 

м. Підгородне, 
вул. Партизанська, 58, 

час уточнюється 

 

Про хід виконання будівельних робіт  

на об’єктах 

 

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 

29.03 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(доручення голови 

облдержадміністрації від 07 лютого 

2018 №07-9/0/35-18 “ Про заходи щодо 
забезпечення сталого функціонування 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в 

Дніпропетровській області”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 

11.00 
 

Про стан забезпечення сталого 

функціонування автомобільних  доріг 

загального користування місцевого 
значення та виконання графіка їх 

ремонту 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

29.03 Нарада за участю голів 

райдержадміністрацій, представників 
органів місцевого самоврядування, 

керівників підприємств 

теплоенергетики та водопровідно-

каналізаційного господарства 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 10 травня 

2017 року №Р-213/0/3-17“Про 
підготовку житлово-комунального 

господарства та об’єктів  соціальної 

сфери до роботи в осінньо-зимовий 
період 2017/2018 року”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
16.00 

 

Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2017/2018 року 
та підготовку житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціальної 

сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 2018/2019 року 

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 
29.03 

 
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. 

29.03 Участь у засіданні 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. 

30.03 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 28 грудня 
2016 року №Р-905/0/3-16 “Про 

розподіл коштів на 2017 рік по галузях 

виробничої сфери”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
12.00 

 

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 
30.03 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. 

30.03 
 

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  

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

Пруцаков В.В. 

Протягом 
місяця 

Тренінги 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  
 
 

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 

Підвищення конкурентоспроможності 
малого та середнього бізнесу на 
регіональних ринках 

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 
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 

Основні напрями підтримки сталого 
розвитку підприємництва 
Дніпропетровщини 

Псарьов О.С. 
 

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 

Стратегія організації весняно-польових 

робіт та підвищення ефективності 

використання потенціалу землеробства 
в умовах 2018 року 

Удовицький В.О. 

 

Кужман О.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 
За окремим 
графіком 

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

Відповідно до графіка 
робочих поїздок 

 
смт Солоне, 
Солонянська 

райдержадміністрація 
 

м. Верхньодніпровськ, 
Верхньодніпровська 

райдержадміністрація 
 

смт Кринички, 
Криничанська 

райдержадміністрація 
 

смт Петропавлівка, 
Петропавлівська 

райдержадміністрація 
 

смт Царичанка, 
Царичанська 

райдержадміністрація 
 

смт Покровське, 
Покровська 

райдержадміністрація 
 

м. П’ятихатки, 
П’ятихатська  

райдержадміністрація 
 

м. Синельникове, 
Синельниківська 

райдержадміністрація 
 

 Гавриш Л.А. 
 
 
Хрипко І.В., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Ковальчук О.Б., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Гапіч О.В., 
Дрюпіна Н.С. 
 
 
Савінська І.В., 
Дрюпіна Н.С. 
 
Бакуліна О.Д., 
Бородкіна С.В. 
 
 
Назарчук С.Г., 
Бородкіна С.В. 
 
 
Саламаха С.В. 
 
 
 
Бірюков С.А. 

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

 
Керівник апарату  
облдержадміністрації 

 
А.Л.ТИМЧУК 

 


	КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

