
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 

 
заходів за участю 

керівництва облдержадміністрації 

 
у листопаді 2020 року 
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 ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Виконуючий обов’язки 
голови облдержадміністрації 
 
                                  Максим СКРИПНІК 

 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 
заходів за участю керівництва облдержадміністрації 

щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень голови облдержадміністрації у листопаді 2020 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 

01-30.11 Комплекс заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусу COVID-19  

на території Дніпропетровської області  

в умовах адаптованого карантину 

(постанова Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 року № 641 (зі змінами) 

“Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2”) 

 

населені пункти 
області 

Застосування протиепідемічних заходів 
щодо недопущення розповсюдження на 

території області гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2. 
Інформування населення з питань 

профілактики зараження 

коронавірусною інфекцією через засоби 
масової інформації  

Обласний штаб 
протидії 

коронавірусу, 

керівники 

структурних 
підрозділів 

облдерж-

адміністрації, 
голови райдерж-

адміністрацій, 

керівники органів 

місцевого 
самоврядування 

 

Керівництво 
облдержадміністрації 
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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 

02.11 Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII 
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

10.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

02.11 

 

Нарада за участю керівників підприємств 

водопровідно-каналізаційного 
господарства  

(Закон України “Про управління 

об’єктами державної власності”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
12.00 

Про фінансово-господарський стан 

підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

03.11 Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII  

“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

10.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

03.11 Нарада за участю керівників підприємств 
автодорожньої галузі  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  
“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

Про стан експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Москаленко О.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 

03.11 
 

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 2020 – 2024 роки, рішення 
Дніпропетровської обласної ради  

від 13 грудня 2019 року № 534-20/VІІ) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про призначення допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 

та особам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

Кришень О.В. Грицай І.О. 

04.11 Робочі наради на об’єктах: 
 

“Реконструкція комунального закладу 

“Середня загальноосвітня школа № 20  
ім. О.І. Стовби” Кам’янської міської ради 

за адресою: вул. Стовби, 2, м. Кам’янське 

(І черга)”; 
 

“Будівництво малого групового будинку 

№ 1 за адресою: Дніпропетровська 

область, м. Кам’янське, бульвар 
Незалежності, в районі будинку 29 ” 

 

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року   

№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет 

 на 2020  рік”) 
 

м. Кам’янське: 
 

вул. Стовби, 2, 

12.00 
 

 

 
 

бульвар 

Незалежності, 29, 

13.30 
 

 

 
 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції та будівництва  

Ярмаш О.І. Москаленко О.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 

05.11 
 

Нарада за участю представників місцевих 
органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування області 

(доручення голови облдержадміністрації  
від 19 серпня 2020 року № 08-40/0/35-20  

“Про стан готовності об’єктів 

житлово-комунального господарства  

та об’єктів соціальної сфери, 
підприємств паливно-енергетичного 

комплексу Дніпропетровської області  

до роботи в осінньо-зимовий період 
2020/2021 року”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

Про хід проходження опалювального 
сезону 2020/2021 року  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

06.11 

 

Засідання обласної призовної комісії  

(Закон України  
“Про військовий обов’язок і військову 

службу”, Указ Президента України  

від 16 січня 2020 року № 13/2020  
“Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та 

чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2020 році”,  

розпорядження голови  обласної 

державної адміністрації від 03 лютого 
2020 року № Р-60/0/3-20 “Про чергові 

призови на строкову військову службу  

у 2020 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 восени 2020 року 

 

 

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 

06.11 Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

06.11 Засідання обласної комісії з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв  
в область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  

(закони України “Про ринок електричної 

енергії”, “Про ринок природного газу”,  
розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 березня 

2020 року № Р-188/0/3-20) 
 

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. Москаленко О.О. 

09.11 

 

Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII  

“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

09.11 Нарада за участю керівників підприємств 

автодорожньої галузі  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  
“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 
 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

14.00 

Про стан виконання робіт  

з капітального ремонту та 

експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Москаленко О.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 

10.11 Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII  
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

10.11 

 

Нарада за участю керівників підприємств 

водопровідно-каналізаційного 
господарства  

(Закон України “Про управління 

об’єктами державної власності”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
14.00 

Про фінансово-господарський стан 

підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

11.11 Робочі наради на об’єктах: 

 

 
“Капітальний ремонт Петропавлівської 

ЗОШ № 2, смт Петропавлівка 

Петропавлівського району 

Дніпропетровської області”; 
 

“Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря 

без житла за адресою: Дніпропетровська 
область, Петропавлівський район,  

с. Миколаївка, вул. Шкільна, 9” 

  
(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року   

№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет  

на 2020  рік”) 
 

Петропавлівський 

район: 

 
смт Петропавлівка, 

вул. Соборна, 23, 

12.00 

 
 

с. Миколаївка, 

вул. Шкільна, 9, 
14.00 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 

капітального ремонту та будівництва  

Ярмаш О.І. Москаленко О.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 

12.11 
 

Нарада за участю представників місцевих 
органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування області 

(доручення голови облдержадміністрації  
від 19 серпня 2020 року № 08-40/0/35-20  

“Про стан готовності об’єктів  

житлово-комунального господарства  

та об’єктів соціальної сфери, 
підприємств паливно-енергетичного 

комплексу Дніпропетровської області  

до роботи в осінньо-зимовий період  
2020/2021 року”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

 

Про хід проходження опалювального 
сезону 2020/2021 року  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

12.11 Участь у відкритті чемпіонат України  

з бадмінтону  
(Закон України “Про фізичну культуру  

і спорт”, наказ Міністерства молоді та 

спорту України від 27 грудня 2019 року 
№ 6171 “Про затвердження Єдиного 

календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2020 рік”) 
 

м. Дніпро, 

вул. Б.Хмельницького,29д, 
СК “Олімпійські 

резерви”, 

час уточнюється 

З метою популяризації бадмінтону, 

сприяння його масовому розвитку, 
підвищення спортивної майстерності та 

пропаганди здорового способу життя  

Пшеничников О.П. Бондаренко О.В. 



8 

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 
 

Засідання обласної призовної комісії  
(Закон України  

“Про військовий обов’язок і військову 

службу”, Указ Президента України  
від 16 січня 2020 року № 13/2020  

“Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2020 році”,  

розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 03 лютого 

2020 року № Р-60/0/3-20 “Про чергові 

призови на строкову військову службу  

у 2020 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 восени 2020 року 

 
 

Федорчук І.Ю. Скрипнік М.В. 

13.11 

 

Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  
(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  

“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

13.11 Засідання обласної комісії з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв  

в область і своєчасних розрахунків  
за їх споживання  

(закони України “Про ринок електричної 

енергії”, “Про ринок природного газу”,  

розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 березня 

2020 року № Р-188/0/3-20) 

 

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. Москаленко О.О. 



9 

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 

16.11 Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

16.11 

 

Нарада за участю керівників підприємств 

водопровідно-каналізаційного 
господарства  

(Закон України “Про управління 

об’єктами державної власності”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
14.00 

Про фінансово-господарський стан 

підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

17.11 

 

Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  

“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

17.11 Нарада за участю керівників підприємств 
автодорожньої галузі  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  
“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

Про стан експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 



10 

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 

17.11 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 2020 – 2024 роки, рішення 
Дніпропетровської обласної ради  

від 13 грудня 2019 року № 534-20/VІІ) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про призначення допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 

та особам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

Кришень О.В. Грицай І.О. 

18.11 Робочі наради на об’єктах: 
 

“Капітальний ремонт "НВК “ЗОШ  

І-ІІІ ступенів № 1-Покровський ліцей”,  
смт Покровське Покровського району 

Дніпропетровської області.”; 

 
“Будівництво амбулаторії на 1 лікаря  

з житлом за адресою: Дніпропетровська 

область, Покровський район ,  

с. Коломійці, вул. Шкільна,  
в районі будівлі № 3” 

  

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року   

№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет 

 на 2020 рік”) 
 

Покровський район: 
 

смт Покровське, 

вул. Горького, 77, 
12.00 

 

 
с. Коломійці, 

вул. Шкільна, 3, 

14.00 

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

Ярмаш О.І. Москаленко О.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 

19.11 
 

Нарада за участю представників місцевих 
органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування області 

(доручення голови облдержадміністрації  
від 19 серпня 2020 року № 08-40/0/35-20  

“Про стан готовності об’єктів 

житлово-комунального господарства  

та об’єктів соціальної сфери, 
підприємств паливно-енергетичного 

комплексу Дніпропетровської області  

до роботи в осінньо-зимовий період  
2020/2021 року”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

 

Про хід проходження опалювального 
сезону 2020/2021 року  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

20.11 

 

Засідання обласної призовної комісії  

(Закон України  
“Про військовий обов’язок і військову 

службу”, Указ Президента України  

від 16 січня 2020 року № 13/2020  
“Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та 

чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2020 році”,  

розпорядження голови  обласної 

державної адміністрації від 03 лютого 
2020 року № Р-60/0/3-20 “Про чергові 

призови на строкову військову службу  

у 2020 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 восени 2020 року 

 

 

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 

20.11 
 

Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

20.11 Засідання обласної комісії з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв  
в область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  

(закони України “Про ринок електричної 

енергії”, “Про ринок природного газу”, 
розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 березня 

2020 року № Р-188/0/3-20) 
 

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. Москаленко О.О. 

23.11 

 

Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  

“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

11.00 
 

 

 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

23.11 Нарада за участю керівників підприємств 

водопровідно-каналізаційного 

господарства  

(Закон України “Про управління 
об’єктами державної власності”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

14.00 

Про фінансово-господарський стан 

підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

24.11 
 

Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  

“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 
 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

11.00 

 

 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.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 

24.11 Нарада за участю керівників підприємств 
автодорожньої галузі  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  
“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

 
 

 

 

 

Про стан експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

24.11 Засідання регіональної комісії  

з визначення даних щодо заробітної 

плати працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках  
(розпорядження голови облдерж-

адміністрації 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. 
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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 

25.11 Робочі наради на об’єктах: 
 

“Реконструкція Томаківського НВК 

“ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ” № 1 
Томаківського району Дніпропетровської 

області по вул. Ватутіна, 7”; 

 

“Реконструкція частини будівлі 
амбулаторії № 1,3  КЗ “Нікопольский 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги” під дитяче стаціонарне та 
консультативно-діагностичне відділення 

за адресою: м. Нікополь, проспект 

Трубників, буд. 47”; 

 
“Реконструкція будівлі дитячого садка  

в с. Чкалове Нікопольського району 

Дніпропетровської області 
(коригування)” 

 

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року   

№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет  

на 2020 рік”) 

 

  
 

Томаківський район,  

вул. Ватутіна, 7, 
11.00 

 

 

м. Нікополь, 
пр. Трубників, 47, 

12.30 

 
 

 

 

 
Нікопольський 

район, 

с. Чкалове, 
вул. Центральна,72а, 

14.00 

 
 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції  

Ярмаш О.І. Москаленко О.О. 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

26.11 Засідання обласної архітектурно-
містобудівної ради  

(наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України  

від 07 липня 2018 року №108  

“Про затвердження типового 

положення про архітектурно-
містобудівні ради”) 

м. Дніпро, 
вул. Михайла 

Грушевського, 1, 

Будинок архітектора, 
11.00 

Про нагляд за  додержанням державних 

вимог і інтересів в проектах 

містобудівної документації (схеми 

планування території на регіональному 

рівні, генеральні плани населених 

пунктів, детальні плани територій, 

проекти зонування територій) та 

рекомендації з питань планування , 

забудови та іншого використання 

територій  

 

Лимар В.І.  
 

Москаленко О.О. 

26.11 Нарада за участю представників місцевих 

органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування області 

(доручення голови облдержадміністрації  
від 19 серпня 2020 року № 08-40/0/35-20  

“Про стан готовності об’єктів 

житлово-комунального господарства  
та об’єктів соціальної сфери, 

підприємств паливно-енергетичного 

комплексу Дніпропетровської області  

до роботи в осінньо-зимовий період  
2020/2021 року”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

14.00 

 

Про хід проходження опалювального 

сезону 2020/2021 року  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

26.11 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. 

27.11 

 

Засідання обласної призовної комісії  

(Закон України  

“Про військовий обов’язок і військову 
службу”, Указ Президента України  

від 16 січня 2020 року № 13/2020  

“Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, 

строки проведення чергових призовів та 

чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2020 році”,  

розпорядження голови  обласної 

державної адміністрації від 03 лютого 

2020 року № Р-60/0/3-20 “Про чергові 
призови на строкову військову службу  

у 2020 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 восени 2020 року 
 

 

Федорчук І.Ю. Скрипнік М.В. 

27.11 Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.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 
 

Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв  

в область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  
(закони України “Про ринок електричної 

енергії”, “Про ринок природного газу”, 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 березня 
2020 року № Р-188/0/3-20) 

 

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. Москаленко О.О. 

27.11 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. Горлачова Г.О. 

27.11 
 

Засідання координаційної ради  
з питань протидії туберкульозу  

та ВІЛ інфекції/СНІДу  

при облдержадміністрації 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації  

від 26 листопада 2007 року  
№ Р-517/0/3-07 “Про утворення 

координаційної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  

при обласній державній адміністрації”) 
 

пр. О.Поля, 1,  
1 поверх, 

конференц-зал,  

час уточнюється 
 

 

1.Про виконання заходів Дорожньої 
карти з елімінації випадків передачі від 

матері до дитини ВІЛ-інфекції в Україні 

та Дорожньої карти з елімінації 
випадків від матері до дитини сифілісу 

в Україні  

2. Про стан надання медичної допомоги 
хворим на туберкульоз та ВІЛ/СНІД  

в установах державної кримінально-

виконавчої служби України  

Сердюк В.М. 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 

27.11 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. 

28.11 Відкриття обласної 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”) 
 

місце та час 
уточнюються 

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 

Чумак О.В. Грицай І.О. 

30.11 Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  
(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  

“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

30.11 Нарада за участю керівників підприємств 

водопровідно-каналізаційного 

господарства  
(Закон України “Про управління 

об’єктами державної власності”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

14.00 

Про фінансово-господарський стан 

підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Москаленко О.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 

30.11 Нарада за участю керівників підприємств 
автодорожньої галузі  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  
“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

16.00 

 
 

 

 

 

Про стан експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

Щосереди Участь у скайп-конференції  

Міністерства  розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України 
(Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства 

України”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

к. 223, 

08.30 

Про державну підтримку 

агропромислового виробництва 

 

Лашин П.М. Скрипнік М.В. 

Щочетверга Виїзні семінари за участю членів робочої 

групи облдержадміністрації, голів ОТГ, 

керівників фермерських господарств  
та землекористувачів 

(розпорядження голови  

облдержадміністрації від 03 вересня 
2020 року № Р-582/0/3-20  

“Про створення робочої групи  

з проведення в об’єднаних 
територіальних громадах щотижневих 

семінарів з питань розвитку сімейних 

фермерських господарств та 

впровадження земельної реформи”) 

за окремою 

програмою 

Про створення сімейних фермерських 

господарств, впровадження земельної 

реформи та державного аграрного 
реєстру 

Лашин П.М. 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 

Протягом 
місяця 

Участь у роботі обласної комісії  
з надання фінансової підтримки розвитку 

галузей садівництва, виноградарства   

та хмелярства  
(постанова Кабінету Міністрів України  

від 15 липня 2005 року № 587  

“Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для розвитку 

виноградарства, садівництва  

і хмелярства”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Розгляд документів суб’єктів 
господарювання, які претендують на 

отримання компенсації  

Лашин П.М. Скрипнік М.В. 

Дата 

уточнюється 

Співбесіда за участю спеціалістів  

з питань агропромислового  розвитку 

райдержадміністрацій  
(Закон України "Про державну 

підтримку сільського господарства 

України") 

пр. О.Поля, 1, 

к. 223, 

11.00 
 

1.Про завершення проведення 

комплексу осінньо-польових робіт 

2.Про стан розрахунків за оренду 
майнових та земельних паїв 

Лашин П.М. Скрипнік М.В. 

Дата 
уточнюється 

Заходи з нагоди Дня працівників 
сільського господарства  

(Указ Президента України  

від  07 жовтня 1993 року № 428/93  
“Про День працівників сільського 

господарства”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
конференц-зал, 

час уточнюються 

Підведення підсумків роботи галузі 
агропромислового виробництва. 

Нагородження кращих працівників 

 

Лашин П.М. 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 

Дата 
уточнюється 

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. Скрипнік М.В. 

Дата 

уточнюється 

Засідання міжвідомчої комісії  

з питань організації надання  
у користування на умовах оренди  

водних об’єктів, розташованих  

на території області 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 11 вересня 

2020 року № Р-622/0/3-20  

“Про утворення міжвідомчої комісії  
з питань організації надання  

у користування на умовах оренди водних 

об’єктів, розташованих на території 
області”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 
час уточнюється 

 

 

Про надання у користування на умовах 

оренди водних об’єктів, розташованих 
на території області 

 

Березань С.С.  Скрипнік М.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 

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, 
1 поверх, 

конференц-зал, 

час уточнюється 

Участь громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики у сфері 

соціально-економічного розвитку 

Клименов Я.М. Грицай І.О. 

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 

Попередній розгляд документів та 

обставин щодо відновлення історичної 

справедливості, політичних, соціальних, 
економічних та інших прав 

репресованих осіб 

Першина Н.Г. Грицай І.О. 

Дата 

уточнюється 

Засідання координаційної ради з питань 

сімейної та ґендерної політики, 

попередження насильства в сім’ї, 
протидії торгівлі людьми при 

облдержадміністрації  

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 25 травня 

2015 року № Р-231/0/3-15) 

 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 

уточнюються 

Про здійснення заходів у сфері 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, 
запобігання та протидії насильству, 

торгівлі людьми 

Кришень О.В. Грицай І.О. 

 

 

Виконуюча обов’язки керівника  

апарату облдержадміністрації 

 

Ганна ГОРЛАЧОВА 
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