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ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Голова облдержадміністрації 
 

                                    О.В.БОНДАРЕНКО 

  

 

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 жовтні 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 

Дні 
прийому 

узгоджуються 

Особистий прийом громадян 
(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. Бондаренко О.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 

01.10 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. 

02.10 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, 2, 
к. 236, 
14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Коломоєць А.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 

02.10 Робоча нарада на об’єктах: 
 

“Капітальний ремонт будівлі КЗО 

“Спеціалізована середня загальноосвітня 
школа № 9 з поглибленим вивченням 

англійської мови”,  м. Дніпро”; 

 

“Капітальний ремонт будівлі  
з утепленням КЗО ССЗШ № 126  

з поглибленим вивченням французької 

мови”, м. Дніпро” 
 

(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 
 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
капітального ремонту 

Кушвід О.А. Коломоєць А.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 

03.10 Зустріч голови облдержадміністрації  
з лауреатами щорічної обласної 

педагогічної премії – педагогічними 

працівниками закладів освіти області, 
що мають особливі успіхи у здійсненні 

навчання і виховання учнів 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 серпня 
2018 року   № Р-523/0/3-18 “Положення 
про щорічну обласну педагогічну 
премію”, Регіональна цільова соціальна 
програма “Освіта Дніпропетровщини  
до 2021 року”, затверджена  рішенням 
Дніпропетровської обласної ради  
від 21 грудня 2012 року № 389-17/VI,  
 розпорядження голови 
облдержадміністрації  від 23 серпня 
2019 року № Р-470/0/3-19  
“Про присудження щорічної обласної 
педагогічної премії”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх,  

конференц-зал, 

09.30 

Вручення щорічної обласної педагогічної 
премії кращим освітянам закладів 

дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої освіти, комунальних 

закладів освіти Дніпропетровської  

області – за особисті трудові досягнення  

у професійній діяльності, пов’язані  
з формуванням та забезпеченням 

реалізації державної політики  

у сфері освіти і науки  

Полторацький О.В. Бондаренко О.В. 

03.10 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. Коломоєць А.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 

03.10 Урочисті заходи з нагоди  
Дня працівників освіти  

(Указ Президента України  

від 11 вересня 1994 року № 513/94  
“Про День працівників освіти”) 

м. Дніпро, 
вул. Воскресенська, 5, 

Дніпровський 

національний 
академічний 

український  

музично-драматичний 

театр  
ім. Т.Г.Шевченка, 

11.00 

Відзначення трудових досягнень 
педагогічних працівників у професійній 

діяльності, пов’язаній з формуванням  

та забезпеченням реалізації державної 
політики у сфері освіти і науки, 

піднесенням ролі та авторитету педагогів 

у суспільстві   

Полторацький О.В. Батура Д.І. 

03.10 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(Закон України “Про автомобільний 

транспорт”) 
 

пр. О.Поля, 2, 
к. 236, 

16.00 

 

Про організацію міжміських перевезень  Коломоєць А.В. Коломоєць А.В. 

03.10 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” 

Квітницька Т.П. 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 

04.10 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. 

04.10 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 проведення чергового 
призову громадян України на строкову 
військову службу 
 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

04.10 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, 2, 
к. 236, 

10.00 

 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Коломоєць А.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 

04.10 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. Тимчук А.Л. 

05.10 Участь у загальнодержавному заході 
“День бійця територіальної оборони” 
(Указ Президента України  
від 23 вересня 2016 року 
№ 406/2016 “Про Положення про 
територіальну оборону України”) 
 

Новомосковський 
район,  

смт Черкаське,  
10.00 

З метою підвищення авторитету служби  
в підрозділах територіальної оборони, 
вшанування її кращих представників, 
залучення патріотично налаштованого 
населення і громадських організацій 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

05.10 Всеукраїнські змагання  
Ukraine Open-2019 серед дорослих, 
юніорів та юнаків  (катерна версія 
IWWF) 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,  

спортивний клуб 
“Сентоза”, 

час уточнюється 

З метою популяризації воднолижного 
спорту, сприяння його масовому 
розвитку, підвищення спортивної 
майстерності та пропаганди здорового 
способу життя  

 

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 
06.10 Відкриття IV відкритої спартакіади 

серед учасників АТО/ООС, членів їх 
родин та волонтерів 
 (Указ Президента України  
від 12 травня 2018 року   
№ 123/2018 “Про підтримку розвитку 
системи спортивної реабілітації 
учасників бойових дій, які брали участь  
в антитерористичній операції,  
у заходах із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримуванні 
збройної агресії Російської Федерації  
у Донецькій та Луганській областях”) 
 

м. Дніпро, 
вул. О.М.Макарова, 

27а, 
спортивний комплекс 

“Метеор”,  
10.00 

З метою створення умов для розвитку 
фізичної культури і спорту серед 
учасників АТО/ООС, в першу чергу 
інвалідів війни, поширення практики їх 
залучення до спортивних змагань 

Шуліка Н.В. Юрченко В.О. 

08.10 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. 

08.10 Урочисті заходи з нагоди відправки 
юнаків на строкову військову службу  
до лав Збройних Сил України,  
інших військових формувань 
(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”) 
 

пр. О.Поля, 1,  
площа перед 

будівлею  
облдерж- 

адміністрації, 
12.00 

Відправки юнаків на строкову військову 
службу до лав Збройних Сил України, 
інших військових формувань 

Федорчук І.Ю. Бондаренко О.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 

08.10 Засідання регіональної комісії  
з визначення даних щодо заробітної 

плати працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках  
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 11 жовтня 

2012 року № Р-737/0/3-12) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

 

Про визначення даних щодо заробітної 
плати працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

08-09.10 
 
 
 

Навчальні семінари за участю фахівців 
органів місцевого самоврядування 
області            
 (Програма розвитку малого  
та середнього підприємництва  
в Дніпропетровській області  
на 2019-2020 роки,  
рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 07 грудня 2018 року 
№ 407-15/VII)  
 

місце та час 
уточнюються 

Відкриті дані і регуляторна політика 
органів місцевого самоврядування 

Псарьов О.С. 
 

Тимчук А.Л. 

09.10 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, 2, 
к. 236, 
14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Коломоєць А.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 

09.10 Робоча нарада на об’єктах: 
 
“Капітальний ремонт КЗ “Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 165” 
Дніпровської міської ради  
по пр. Гагаріна, 147”; 
 
“Капітальний ремонт КЗ “Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 210” 
Дніпровської міської ради  
по пр. Гагаріна, 173-а ” 
 
(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: 
 

пр. Гагаріна, 147, 
за окремою 
програмою 

 
 

пр. Гагаріна, 173а 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
капітального ремонту 

Кушвід О.А. Коломоєць А.В. 

10.10 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
(Закон України “Про автомобільний 

транспорт”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 236, 

10.00 

 

Про організацію міжміських перевезень  Коломоєць А.В. Коломоєць А.В. 

10.10 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 

10.10 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” 

Квітницька Т.П. Тимчук А.Л. 

11.10 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. 

11.10 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, 2, 

к. 236, 

10.00 
 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Коломоєць А.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 
    11.10 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, 

11.00 

Про організацію проведення чергового 
призову громадян України на строкову 
військову службу 
 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

11.10 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. 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 

11.10 Відкриття виставки фотоматеріалів  
та проведення круглого столу  

з представниками інститутів 

громадянського суспільства  
з нагоди Дня захисника України  

(Указ  Президента  України 

від 14 жовтня 2014 року № 806/2014 

“Про День захисника України”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 

час уточнюється 
 

 

 

 
 

 

 

Висвітлення бойового подвигу та 
самовідданості громадян, які присвятили 

своє служіння Українському народу. 

Вшанування мужності та героїзму 
захисників Української держави,  

її військових традицій  

 

 
 

 

Маласай В.М. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Батура Д.І. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

12-14.10 Чергування заступників голови 

облдержадміністрації у святкові  

та вихідні дні 
( розпорядження голови 

облдержадміністрації від 25 вересня 

2019 року № Р-534/0/3-19 
“Про забезпечення належного порядку 

 в області у святкові та вихідні дні  

12-14 жовтня 2019 року”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

за окремим графіком 

З метою забезпечення життєдіяльності 

підприємств, установ і населення області 

Керівники 

структурних 

підрозділів 
облдерж- 

адміністрації, 

виконуючі 
обов’язки голів 

райдерж-

адміністрацій, 
міські голови 

 

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 

12-14.10 Семінар-тренінг за участю молодих 
науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів області 

“Школа молодого лідера”  
(регіональна цільова соціальна програма 

“Молодь Дніпропетровщини”  

 на 2012 – 2021 роки,  

рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 03 лютого 2012 року  

№ 239-11/VІ) 

 

місце та час 
уточнюються 

З метою популяризації науки  
та освітніх процесів, спонукання молоді 

до наукової праці, створення умов для 

реалізації інтелектуального потенціалу 
молоді у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, підвищення рівня 

професійної компетентності науково-

педагогічних працівників закладів вищої 
освіти  

Полторацький О.В. Батура Д.І. 

14.10 Заходи із відзначення Дня захисника 
України за участю представників 
місцевих органів виконавчої влади,  
органів місцевого самоврядування, 
громадських та релігійних організацій, 
учасників бойових дій, 
військовослужбовців. 
Церемонії покладання квітів  
до пам’ятників та пам’ятних знаків, 
місць поховань борців за свободу  
та незалежність України 
(Указ Президента України  
від 14 жовтня 2014 року №806/2014 
“Про День захисника України”) 

м. Дніпро, 
пр. О.Поля, 

Алея пам’яті загиблих 
героїв Революції 
Гідності та бійців 

АТО, 
площа перед 

будівлею 
облдержадміністрації, 

за окремою 
програмою 

 
 

населені пункти 
області 

Вшанування бойового подвигу, 
самовідданості громадян, які присвятили 
своє життя служінню Українському 
народу, з метою посилення суспільної 
уваги та турботи про захисників рідної 
землі, збереження та розвитку 
національних військових традицій 

Федорчук І.Ю., 
Шуліка Н.В., 
Першина Н.Г., 
Маласай В.М., 
Барбаш Г.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
виконуючі 
обов’язки голів 
райдерж-
адміністрацій, 
сільські, селищні, 
міські голови, 
голови об’єднаних 
територіальних 
громад 

Бондаренко О.В., 
Юрченко В.О., 
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 

15.10 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. 

16.10 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, 2, 
к. 236, 
14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Коломоєць А.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 

16.10 Робоча нарада на об’єктах: 
 

“Капітальний ремонт комунального 

опорного загальноосвітнього 
навчального закладу “Іларіонівська 

середня загальноосвітня школа I-III 

ступенів Синельниківської районної 

ради Дніпропетровської області”  
по  вул. Європейській, 3, смт Іларіонове  

(у т.ч. ПКД)”; 

 
“Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень комунального опорного 

загальноосвітнього навчального закладу 
“Іларіонівська середня загальноосвітня 

школа I – III ступенів Синельниківської 

районної ради Дніпропетровської 

області” по вул. Європейській, 3,  
смт Іларіонове (у т.ч. ПКД)” 

 

 (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”) 

Синельниківський 
район, 

смт Іларіонове, 

вул. Європейська, 3, 
за окремою 

програмою 

 

 
 

 

 
 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
капітального ремонту 

Кушвід О.А. Коломоєць А.В. 

17.10 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. Коломоєць А.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 

17.10 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(Закон України “Про автомобільний 
транспорт”) 

пр. О.Поля, 2, 
к. 236, 

16.00 

 

Про організацію міжміських перевезень  Коломоєць А.В. Коломоєць А.В. 

17.10 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” 

Квітницька Т.П. Тимчук А.Л. 

17.10 
 

Заходи з нагоди Дня працівників 
харчової промисловості  

(Указ Президента України 

 від 08 серпня 1995 року № 714/95  

“Про День працівників харчової 
промисловості”) 

м. Дніпро, 
пр. Д.І.Яворницького, 

93,  

час уточнюється 

  
 

Підведення підсумків роботи галузі 
харчової промисловості та вшанування 

кращих працівників  

Удовицький В.О. 
 

Тимчук А.Л. 

18.10 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 

18.10 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, 2, 
к. 236, 

10.00 

 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Коломоєць А.В. 

    18.10 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 проведення чергового 
призову громадян України на строкову 
військову службу 
 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

18.10 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. 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 

18.10 Семінари за участю працівників служб  
у справах дітей, органів соціального 

захисту населення, центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 
представників громадських організацій 

та психологів, які працюють у сфері 

захисту прав дітей, та з нагоди 

Європейського дня боротьби  
з торгівлею людьми  

(Програма розвитку сімейної та 

ґендерної політики у Дніпропетровській 
області на 2012 – 2021 роки, 

затверджена рішенням 

Дніпропетровської обласної ради 
від 03 лютого 2012 року № 241-11/VI)  

м. Дніпро, 
вул. Володимира 

Антоновича, 70, 

Дніпровська  
академія 

 неперервної освіти,  

за окремою 

програмою 

1.Про організацію профілактичної роботи  
з питань запобіганню торгівлі людьми  

та жорстокого поводження з дітьми,   

яку потрібно проводити в закладах освіти 
області 

2.Про організацію роботи в сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству, яку потрібно проводити  
в закладах освіти області 

Кришень О.В. Грицай І.О. 

19.10 Всеукраїнський турнір з дзюдо 

“Патріот” 

(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. Аржанова, 13, 

спортивний клуб 
“Олімпія+”, 

11:00 

З метою популяризації дзюдо, сприяння 

його масовому розвитку, підвищення 

спортивної майстерності та пропаганди 
здорового способу життя  

Пшеничников О.П. Батура Д.І. 

19.10 Кубок України серед дітей, юнаків  
та юніорів з таеквондо ІТФ 
(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, 40а,  

12.00 

З метою популяризації таеквондо ІТФ, 
сприяння його масовому розвитку, 
підвищення спортивної майстерності  
та пропаганди здорового способу життя  

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 
21-22.10 

 
Спеціалізовані навчальні тренінги  
за участю співробітників центрів 
надання адміністративних послуг   
(Програма розвитку і підтримки сфери 
надання адміністративних послуг  
у Дніпропетровській області  
на 2018-2020 роки,  
рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 22 червня 2018  року  
№ 344-13/VII) 

місце   
уточнюється, 

10.00 

Особливості інтеграції адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації 
транспортних засобів і видачі 
посвідчення водія в центрах надання 
адміністративних послуг 

Псарьов О.С. 
 

Тимчук А.Л. 

22.10 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. 

22.10 
 

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, 
к. 322, 

час уточнюється 

 

1. Про стан пожежної безпеки у вищих, 
дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних 

закладах 
2. Про стан виконання плану основних 

заходів пілотного проекту щодо 

організації заходів цивільного захисту 

населення спроможних територіальних 
громад, що створюються на території 

області відповідно до Закону України  

“Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”  

Коваленко С.С. 
 

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 

22.10 Обласний молодіжний форум за участю 
молоді та молодіжних працівників 

“SexEducation Dnipro” 

(сексуальна освіта для молодіжних 
працівників) 

(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”) 

м. Дніпро, 
пр. Д.І.Яворницького, 

19, 

Дніпровська 
політехніка, 

 час уточнюється 

З метою поширення технологій 
збереження здоров’я молоді  

та впровадження сучасних методів  

її статевого виховання  

Пшеничников О.П. Батура Д.І. 

23.10 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, 2, 
к. 236, 
14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Коломоєць А.В. 



 22 

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 

23.10 Робоча нарада на об’єкті 
“Капітальний ремонт комунального 

закладу “Карпівська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”  
по вул. Молодіжній, 52 в селі Карпівка 

Широківського району 

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”) 

Широківський район, 
с. Карпівка,  

вул. Молодіжна, 52, 

час уточнюється 
 

 

Про хід виконання робіт на об’єкті 
капітального ремонту 

Кушвід О.А. Коломоєць А.В. 

24.10 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. 

24.10 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(Закон України “Про автомобільний 

транспорт”) 

пр. О.Поля, 2, 

к. 236, 
16.00 

 

Про організацію міжміських перевезень  Коломоєць А.В. Коломоєць А.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 

24.10 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” 

Квітницька Т.П. Тимчук А.Л. 

25.10 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, 2, 

к. 236, 

10.00 
 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Коломоєць А.В. 

25.10 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. 
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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 
25.10 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, 

11.00 

Про організацію проведення чергового 
призову громадян України на строкову 
військову службу 
 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

25.10 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. Тимчук А.Л. 

25.10 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. 
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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 

25.10 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, 
місце та час 

уточнюються 

Участь громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики  

Маласай В.М.  
 

Батура Д.І. 
 

29.10 Тренінг за участю підприємців- 
початківців 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, 
к. 322,  
10.00  

Інтернатура бізнесу: збудуй свою справу Псарьов О.С. 
 

Тимчук А.Л. 

 30.10 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, 2, 
к. 236, 
14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Коломоєць А.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 

30.10 Робоча нарада на об’єкті 
“Капітальний ремонт НВК в селі 

Ганнівка Верхньодніпровського району 

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”) 

Верхньодніпровський 
район, 

с. Ганнівка, 

вул. Янцева, 59а, 
час уточнюється 

Про хід виконання робіт на об’єкті 
капітального ремонту 

Кушвід О.А. Коломоєць А.В. 

31.10 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. 

31.10 Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(Закон України “Про автомобільний 

транспорт”) 

пр. О.Поля, 2, 

к. 236, 
16.00 

 

Про організацію міжміських перевезень  Коломоєць А.В. Коломоєць А.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 

31.10 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” 

Квітницька Т.П. Тимчук А.Л. 

31.10 Засідання регіональної комісії  

з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та інших категорій 

громадян  

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26 грудня  

2018 року № Р-797/0/3-18) 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 

уточнюються 

Про визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

Протягом 

місяця 
 

Участь у скайп-конференціях 

Міністерства аграрної політики  
та продовольства України  

(Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства 
України”) 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
конференц-зал, 

10.00 

Про хід збирання пізніх зернових 

сільськогосподарських культур  
та посів озимих культур урожаю  

2020 року  

Удовицький В.О. 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 

Дата 
уточнюється 

Засідання громадської ради при 
Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації 

(постанова Кабінету Міністрів України 
від 03 листопада 2010 року № 996  

“Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики”) 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Участь громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики у сфері  

соціально-економічного розвитку 

Маласай В.М. 
 

Батура Д.І. 
 

Дата 

уточнюється 

Співбесіда за участю начальників 

управлінь (відділів) агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій, 
керівників обласних служб, науковців 

(Закон України "Про державну 

підтримку сільського господарства 

України") 
 

місце та час 

уточнюються 

Про хід проведення комплексу осінньо-

польових робіт 

Удовицький В.О. 

 

Тимчук А.Л. 

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 

Дата 
уточнюється 

Засідання регіональної  
консультативної ради щодо реалізації  

в Дніпропетровській області пілотного 

проекту “Створення системи надання 
послуги раннього втручання для 

забезпечення розвитку дитини, 

збереження її здоров’я та життя”  

(розпорядження голови 
облдержадміністрації  

від 12 липня 2019 року № Р-399/0/3-19) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про запровадження в області пілотного 
проекту “Створення системи надання 

послуги раннього втручання для 

забезпечення розвитку дитини, 
збереження її здоров’я та життя”  

Кришень О.В. Грицай І.О. 

Дата 

уточнюється 

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, 

час уточнюється  

1.Про стан виконання плану 

профілактичних щеплень населення 

області за підсумками 9 місяців 

2019 року 
2. Про підсумки проведення додаткових 

заходів імунізації від кору  

у Дніпропетровській області 
3. Про впровадження в закладах охорони 

здоров’я порядку органiзацii проведення 

епiдемiологiчного нагляду за грипом та 
гострими респiраторними вiрусними 

iнфекцiями, заходiв з готовностi в 

мiжепiдемiчний перiод i реагyвання пiд 

час епiдемiчного сезону захворюваності 
на грип та ГРВI 

 

  Квітницька Т.П.   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 

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, 
к. 322,  

 час  уточнюється  

Актуальні питання у галузі  ведення 
власної справи 

Псарьов О.С. 
 
 
 

Тимчук А.Л. 
 

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, 
к. 322,  

 час  уточнюється 

Перспективи  розвитку інфраструктури  
бізнесу на регіональному рівні   

Псарьов О.С. 
 
 
 

Тимчук А.Л. 
 

Дата 

уточнюється 

Засідання робочої групи з питань 

захисту професійної діяльності 
журналістів та свободи слова  

у Дніпропетровській області 

(стаття 34 Конституції України, 
Закон України “Про державну 

підтримку засобів масової інформації 

та соціальний захист журналістів”) 
 

місце та час 

уточнюються 

Забезпечення  дотримання 

конституційного права на свободу слова, 
запобігання перешкоджанню законній 

професійній діяльності 

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 
За окремим 
графіком 

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

Відповідно до 
робочих поїздок 

 
 

смт Слобожанське, 
Дніпровська 

райдержадміністрація 
 

смт Петриківка, 
Петриківська 

райдержадміністрації 
 

смт Магдалинівка, 
Магдалинівська 

райдержадміністрація 
 

смт Софіївка, 
Софіївська 

райдержадміністрації 
 

м. Новомосковськ, 
Новомосковська 

райдержадміністрація 
 

м. Павлоград, 
Павлоградська 

райдержадміністрація 
 

м.Верхньодніпровськ, 
Верхньодніпровська 

райдержадміністрація 
 

смт Юр’ївка, 
Юр’ївська 

райдержадміністрація 
 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А. 
 
 
 
Стороженко І.В., 
Дрюпіна Н.С. 
 
 
Бельмас В.Т., 
Дрюпіна Н.С. 
 
 
Колісник О.О. 
 
 
 
Березній К.І. 
 
 
 
Горбенко П.А. 
 
 
 
Краснов О.С. 
 
 
 
Шуть В.В. 
 
 
 
Скляр Н.О. 

Бондаренко О.В. 
 
 
 
Батура Д.І. 
 
 
 
Батура Д.І. 
 
 
 
Грицай І.О. 
 
 
 
Грицай І.О. 
 
 
 
Юрченко В.О. 
 
 
 
Юрченко В.О. 
 
 
 
Коломоєць А.В. 
 
 
 
Коломоєць А.В. 

 
Керівник апарату  
облдержадміністрації 

 
А.Л.ТИМЧУК 

 


	КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

