
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 

 
заходів за участю 

керівництва облдержадміністрації 

 
у листопаді 2019 року 



 1 
 

 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 листопаді 2019 року 

 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

01.11 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 
01.11 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. Скрипнік М.В. 

01.11 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. 

01.11 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. 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 

02-03.11 Міжнародний літературний фестиваль 
“Рідкісний птах” 

(закони України “Про культуру”,  

“Про бібліотеки і бібліотечну справу”) 

м. Дніпро, 
пр. Д.Яворницького, 18, 

Дніпропетровська 

обласна універсальна 
наукова бібліотека 

ім. Первоучителів 

слов’янських Кирила  

і Мефодія, 
за окремою 

програмою 

 

З метою розвитку і популяризації 
бібліотечної справи,  літератури в цілому 

Першина Н.Г. Грицай І.О. 

05.11 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. Грицай І.О. 

06.11 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 
06.11 Робоча нарада на об’єктах: 

 
“Капітальний ремонт КЗ “Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) №210” 
Дніпровської міської ради  
по просп. Гагаріна, 173-а”; 
 
“Капітальний ремонт КЗ “Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) №165” 
Дніпровської міської ради  
по просп. Гагаріна, 147”; 
 
“Реконструкція зали боксу 
(безкаркасного ангару) спортивного 
комплексу КСНЗСП “Дніпропетровське 
вище училище фізичної культури” ДОР 
під спортивно-адміністративний 
комплекс”; 
 
“Реконструкція стадіону “Трудові 
резерви”, м. Дніпропетровськ. Крита 
спортивно-демонстраційна споруда для 
спортивних ігор” 
 
(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, 173а, 
за окремою 
програмою 

 
 

пр. Гагаріна, 147 
 
 
 
 

вул. Гладкова, 39 
 
 
 
 
 

 
вул. Б.Хмельницького,29а 

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

Булик І.О. 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 

06.11 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. Скрипнік М.В. 

07.11 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. 

07.11 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. 

07.11 Чемпіонат України з шашок 
(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. Вернадського,27, 

шахово-шашковий 

клуб ім. І.С.Уріха, 
16.00 

З метою популяризації шашок, сприяння 
його масовому розвитку, підвищення 

спортивної майстерності та пропаганди 

здорового способу життя  

Пшеничников О.П. Грицай І.О. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

07.11 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” 

Сердюк В.М. Тимчук А.Л. 

07.11 Засідання круглого столу з нагоди  

Дня української писемності та мови 
(Закон України “Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної”, Указ Президента України 
від 30 грудня 2011 року № 1209/2011 

“Про відзначення в Україні деяких 

пам’ятних дат та професійних свят”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
конференц-зал, 

час уточнюється 

З метою подальшого розвитку 

української мови та її ролі в консолідації 
українського суспільства 

Першина Н.Г. Грицай І.О. 

08.11 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 

08.11 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. 

08.11 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. Скрипнік М.В. 

08.11 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. 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 

08.11 Абсолютний чемпіонат України з дзюдо 
(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 +”, 
16.30 

З метою популяризації дзюдо, сприяння 
його масовому розвитку, підвищення 

спортивної майстерності та пропаганди 

здорового способу життя 

Пшеничников О.П. Грицай І.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 

08.11 Урочистості з нагоди Всеукраїнського 
дня працівників культури та  майстрів 

народного  мистецтва 

(Указ Президента України  
від 30 грудня 2011 року № 1209/2011 

“Про відзначення в Україні деяких 

пам’ятних дат та професійних свят”) 

 

місце та час 
уточнюються 

Вшанування провідних працівників 
культури та майстрів народного 

мистецтва 

Першина Н.Г. Грицай І.О. 

12.11 Обласний молодіжний форум 

“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”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

місце уточнюється, 

10.00 

З метою поширення технологій 

збереження здоров’я молоді та 

впровадження сучасних методів 
статевого виховання серед молоді 

Пшеничников О.П. Грицай І.О. 

12.11 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 
13.11 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. 

13.11 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. 



 11 

Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

13.11 Робоча нарада на об’єктах: 
 

 

“Реконструкція НВК № 1 
ім. Коцюбинського, смт Васильківка 

Васильківського району 

Дніпропетровської області”; 

 
 

“Капітальний ремонт Чаплинської 

опорної школи Васильківського 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”) 
 

Васильківський 
район: 

 

смт Васильківка, 
вул. Соборна, 25, 

за окремою 

програмою 

 
 

смт Чаплине, 

вул. Західна, 20 

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

Булик І.О. Коломоєць А.В. 

14.11 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. 
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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 

14.11 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” 

Сердюк В.М. Тимчук А.Л. 

15.11 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. 

15.11 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 
15.11 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. Скрипнік М.В. 

15.11 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. 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 

19.11 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. Грицай І.О. 

20.11 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. 

20.11 Відкритий чемпіонат України серед 

юніорів з водного поло 

(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. Казакова, 24а,  

час уточнюється 

З метою популяризації водного поло, 

сприяння його масовому розвитку, 

підвищення спортивної майстерності та 

пропаганди здорового способу життя  

Пшеничников О.П. Грицай І.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 

20.11 Робоча нарада на об’єктах: 
 

“Капітальний ремонт РКЗО  

“Межівська СЗШ № 1” ( дві філії), 
вул. Учительська,7, смт Межова 

Межівського району Дніпропетровської 

області”; 

 
“Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря 

з житлом за адресою: Дніпропетровська 

область, Межівський район, с. Іванівка, 
вул. Центральна, 64”; 

 

“Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря 
з житлом за адресою: Дніпропетровська 

область, Межівський район, 

с. Слов’янка, вул. Богуна, 8” 

 
(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”) 

 

Межівський район: 
 

смт Межова, 

вул. Учительська, 7, 
за окремою 

програмою 

 

 
с. Іванівка, 

вул. Центральна, 64 

 
 

 

с. Слов’янка, 
вул. Богуна, 8 

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

Булик І.О. Коломоєць А.В. 

20.11 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. Скрипнік М.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 

21.11 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. 

21.11 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. 

21.11 Студентський бал з нагоди  

Дня студента  

(Указ Президента України  
від 16 червня 1999 року № 659/99  

“Про День студента”) 

м. Дніпро, 

вул. Січеславська 

Набережна, 19д, 
комплекс Rio Club, 

18.00 

З метою забезпечення активної участі  

у формуванні та реалізації державної 

політики з питань соціального 
становлення студентської молоді,  

їх ознайомлення з історією та культурою 

країн Європи та світу 
 

Полторацький О.В. Грицай І.О. 

21.11 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” 

Сердюк В.М. 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 

21.11 Меморіальні заходи із відзначення  
Дня Гідності та Свободи,  

покладання квітів до пам’ятників 

і пам’ятних знаків борцям за 
незалежність України 

(Указ Президента України  

від 13 листопада 2014 року 

№ 872/2014 “Про День Гідності  
та Свободи”, 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, 1, 

Алея пам’яті 

загиблих героїв 
Революції Гідності 

та бійців АТО, 

час уточнюється; 

 
населені пункти 

області 

З метою утвердження в Україні ідеалів 
свободи і демократії, збереження та 

донесення до сучасного і майбутніх 

поколінь об’єктивної інформації про 
доленосні події в Україні початку  

ХХI століття, а також віддання належної 

шани патріотизму і мужності громадян, 

які восени 2004 року та у листопаді  
2013 року – лютому 2014 року постали  

на захист демократичних цінностей,  

прав і свобод людини і громадянина, 
національних інтересів нашої держави  

та її європейського вибору 

Керівники 
структурних 

підрозділів 

облдерж-
адміністрації 

 

 

 
голови райдерж-

адміністрацій, 

сільські, селищні, 
міські голови, 

голови об’єднаних 

територіальних 
громад 

 

Керівництво 
oблдерж-

адміністрації 

22.11 

 

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. 

22.11 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 
22.11 

 
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. Скрипнік М.В. 

22.11 

 

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. 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 

23.11 Всеукраїнський турнір з дзюдо серед 
дівчат “Українка” 

(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 +”, 
16.00 

З метою популяризації дзюдо, сприяння 
його масовому розвитку, підвищення 

спортивної майстерності та пропаганди 

здорового способу життя 
 

 

Пшеничников О.П. Грицай І.О. 

26.11 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. 

26.11 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. Грицай І.О. 

27.11 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. 
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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 
27.11 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. 

27.11 Робоча нарада на об’єкті 
“Капітальний ремонт опорної  

школи № 1 по вул. Калинова, 5  

в м. Перещепине Новомосковського 
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”) 

 

Новомосковський 
район, 

м. Перещепине, 

вул. Калинова, 5, 
10.00 

Про хід виконання робіт на об’єкті 
капітального ремонту 

Булик І.О. Коломоєць А.В. 

28.11 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. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

28.11 Всеукраїнський турнір з бадмінтону 
пам’яті заслуженого працівника 

фізичної культури і спорту України 

Вавілова Костянтина Васильовича  
(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. О.Макарова, 27а, 

спортивний клуб 

 “Метеор”, 
14.00 

З метою популяризації бадмінтону, 
сприяння його масовому розвитку, 

підвищення спортивної майстерності та 

пропаганди здорового способу життя  

Пшеничников О.П. Грицай І.О. 

28.11 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” 

Сердюк В.М. 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 

28.11 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. Грицай І.О. 

29.11 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. 

29.11 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. Скрипнік М.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 

29.11 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. Коломоєць А.В. 

29.11 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. 

29.11 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. Грицай І.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 

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 

1. Про  завершення проведення 
комплексу осінньо-польових робіт 

2. Про державну підтримку галузі 

агропромислового виробництва 
  

Гордієнко І.О. Керівництво 
облдерж- 

адміністрації 

Дати  
уточнюються 

Співбесіда за участю начальників 
управлінь (відділів) агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій, 

керівників обласних служб, науковців 
(Закон України "Про державну 

підтримку сільського господарства 

України") 

 

м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 52, 

за окремим планом 

 

1.Про завершення проведення комплексу 
осінньо-польових робіт 

2.Про стан розрахунків за оренду 

майнових та земельних паїв 
3.Про попередні підсумки валового 

виробництва сільськогосподарської 

продукції у 2019 році 

Гордієнко І.О. 
 

Керівництво 
облдерж- 

адміністрації 

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. Грицай І.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 

Дата 
уточнюється 

Засідання регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій 

(Кодекс цивільного захисту України, 
постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 січня 2015 року № 18 

“Про Державну комісію  

з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій”, 

розпорядження голови 

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

“Про затвердження Положення  

про регіональну комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

 

Про заходи щодо розробки та 
забезпечення виконання Програми 

створення страхового фонду міста 

Дніпро 

Коваленко С.С. 
 

Скрипнік М.В. 

Дата 
уточнюється 

 Заходи з нагоди Дня працівників 
сільського господарства 

(Указ Президента України  

від 07 жовтня 1993 року № 428/93) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється 

 

Підведення підсумків роботи галузі 
агропромислового виробництва, 

вшанування кращих працівників та 

ветеранів 

Гордієнко І.О. Керівництво 
облдерж-

адміністрації 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

Дата 
уточнюється 

Укладання Меморандуму про 
співпрацю між Міністерством цифрової 
трансформації України, 
Дніпропетровською обласною 
державною адміністрацією, 
Дніпропетровською обласною радою  
та підприємствами-операторами 
(провайдерами) телекомунікаційних 
послуг щодо розвитку технологічної 
інфраструктури мережі передачі даних 
та доступу до Інтернет, організації 
доступу до нього в населених пунктах 
Дніпропетровської області 
(закони України “Про місцеві державні 
адміністрації”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  
“Про Національну програму 
інформатизації”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється 

Розвиток технологічної інфраструктури 
мережі передачі даних та доступу до 
Інтернет, організація доступу до нього  
в населених пунктах Дніпропетровської 
області шляхом взаємодії та координації 
дій між суб’єктами та операторами для 
подолання цифрової нерівності  

Шаповалова Т.М. 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 

За окремим 
графіком 

Особисті виїзні прийоми громадян 
керівництвом облдержадміністрації  

(проект розпорядження голови 

облдержадміністрації погоджується) 

Відповідно до 
робочих поїздок 

Розгляд звернень громадян 
 

смт Юр’ївка, 

Юр’ївська 
райдержадміністрація 

 

м. Верхньодніпровськ, 

Верхньодніпровська 
райдержадміністрація 

 

м. Синельникове, 
Синельниківська 

райдержадміністрація 

 
смт Кринички, 

Криничанська 

райдержадміністрація 

 
смт Петропавлівка, 

Петропавлівська 

райдержадміністрація 
 

смт Покровське, 

Покровська 
райдержадміністрація 

 

Гавриш Л.А. 
 

Скляр Н.О. 

 
 

 

Шуть В.В. 

 
 

 

Воробйов В.Б. 
 

 

 
Карнацький О.П. 

 

 

 
Солонець І.В. 

 

 
 

Рибачук В.П. 

Бондаренко О.В. 
 

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

