
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 

 
заходів за участю 

керівництва облдержадміністрації 

 
у січні 2020 року 
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 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Виконуючий обов’язки  

голови облдержадміністрації 

 

                                     М.В.СКРИПНІК 

 

 

 

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 січні 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 

01.01 Чергування заступників голови 
облдержадміністрації у святкові  

та вихідні дні 

(статті 67 та 73 Кодексу законів  
про працю України, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 10 січня 

2019 року № 7-р “Про перенесення 

робочих днів у 2019 році”, розпорядження 
голови облдержадміністрації від 

28 жовтня 2019 року № Р-590/0/3-19  

“Про забезпечення належного порядку  
в області у святкові та вихідні дні  

25, 29 – 31 грудня 2019 року та  

01 січня 2020 року”) 
 

за окремим графіком З метою створення сприятливих умов 
для святкування Нового року, 

забезпечення життєдіяльності 

підприємств, установ і населення області 

Керівники 
структурних 

підрозділів 

облдерж-
адміністрації, 

голови райдерж- 

адміністрацій, 

міські голови 

Заступники голови 
облдерж-

адміністрації 

 



2 

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 
02.01 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., 
Рудєва Н.О. 

Москаленко О.О. 

03.01 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. 

03.01 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. Москаленко О.О. 

04 – 07.01 Чергування заступників голови 
облдержадміністрації у святкові  
та вихідні дні 
(статті 67, 73 Кодексу законів про працю 
України, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 23 жовтня  
2019 року № 995-р “Про перенесення 
робочих днів у 2020 році”, розпорядження 
голови облдержадміністрації  
від 01 листопада 2019 року  
№ Р-613/0/3-19 “Про забезпечення 
належного порядку в області у святкові 
та вихідні дні 04 – 07 січня 2020 року”) 
 

за окремим графіком З метою створення сприятливих умов 
для святкування Різдва Христового, 
забезпечення життєдіяльності 
підприємств, установ і населення області 

Керівники 
структурних 
підрозділів 
облдерж-
адміністрації, 
голови 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 

08.01 Робоча нарада на об’єктах: 
 

“Реконструкція стадіону “Трудові 

резерви”, місто Дніпропетровськ. Крита 
спортивно-демонстраційна споруда для 

спортивних ігор”; 

 

“Реконструкція зали боксу (безкаркасного 
ангару) спортивного комплексу  

КСНЗСП “Дніпропетровське вище 

училище фізичної культури” ДОР під 
спортивно-адміністративний комплекс  

по вул. Г.Сталінграду, 29а  

в м. Дніпропетровськ” 

(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26 грудня  

2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл 

коштів на 2019 рік по галузях виробничої 
сфери”, рішення Дніпропетровської 

обласної ради від 13 грудня 2019 року 

№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет на 
2020 рік”) 

 

м. Дніпро, 
пр. Б.Хмельницького, 

29а, 

10.00 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції  

Макаров Д.А. Москаленко О.О. 

08.01 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., 

Ковальова А.О. 

Грицай І.О. 



4 

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 

09.01 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. 

10.01 Нарада за участю керівників комунальних 

підприємств області  
(доручення голови облдержадміністрації 

від 07 жовтня 2019 року № 08-61/0/35-19 

“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 2019/2020 року”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 304, 
11.00 

Про стан проходження опалювального 

сезону 2019/2020 року 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

10.01 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 

10.01 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, 1, 
к. 304, 

16.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

14.01 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. 

15.01 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., 

Шульга А.Ю. 

Скрипнік М.В. 

15.01 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, 1, 
к. 304, 

11.00 

Про стан експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в 

осінньо-зимовий період 2019/2020 року 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

15.01 Нарада за участю керівників підприємств 

водопровідно-каналізаційного 

господарства  
(Закон України “Про управління 

об’єктами державної власності”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 304, 

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 
16.01 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., 
Рудєва Н.О. 

Москаленко О.О. 

16.01 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. 

17.01 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. 

17.01 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 
17.01 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, 1, 
к. 304, 
16.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

21.01 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, 
15.00 

1. Про план дій місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо пропуску 
льодоходу, повені та паводку на 2020 рік 
2. Про план роботи регіональної комісії  
з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій на 2020 рік  

Коваленко С.С. 
 

Скрипнік М.В.  

22.01 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., 
Ковальова А.О. 

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 

22.01 Урочисті заходи з нагоди 101-ї річниці 
проголошення Акта злуки Української 

Народної Республіки і Західноукраїнської 

Народної Республіки – Дня Соборності 
України 

(Указ Президента України  

від 13 листопада 2014 року № 871/2014  

“Про День Соборності України”) 

м. Дніпро, 
місце та час 

уточнюються; 

 
 

 

м. Дніпро, 

Алея пам’яті  
загиблих героїв 

Революції Гідності 

 та бійців АТО, 
09.00 

 

 

 
населені пункти 

області 

Відзначення 101-ї річниці об’єднання 
Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки 

з метою утворення єдиної (соборної) 
української держави, виховання у 

громадян почуття патріотизму і гордості 

за свою державу. 

Вшанування традицій боротьби за 
незалежність і соборність України та 

військової звитяги захисників рідної 

землі, творців національної державності, 
тисячолітньої історії державотворення 

українського народу, визнання 

історичного значення подій, пов’язаних 

із визвольною боротьбою початку  
XX століття та утвердженням 

української державності у формі 

Української Народної Республіки, 
Української Держави і 

Західноукраїнської Народної 

Республіки, їх значення для відновлення 
Україною незалежності у 1991 році, 

утвердження історичної єдності земель, 

консолідації суспільства, зміцнення 

міжнародного авторитету України 
 

Керівники 
структурних 

підрозділів 

облдерж- 
адміністрації 

 

Шуліка Н.В. 

 
 

 

 
 

 

 

 
голови райдерж- 

адміністрацій, 

сільські, селищні, 
міські голови, 

голови об’єднаних 

територіальних 
громад 

 

Керівництво 
облдерж- 

адміністрації 

 
 

 

Скрипнік М.В. 

23.01 Нарада за участю керівників 

автотранспортних підприємств області  
(Закон України “Про автомобільний 

транспорт”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 304, 
10.00 

Про стан організації міжміських та 

приміських  перевезень 

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 

23.01 Участь у засіданні 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, 

11.00 

Про перспективи розвитку малого та 
середнього бізнесу регіону у 2020 році  

Лашин П.М. Тимчук А.Л. 

23.01 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. 

24.01 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 

24.01 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, 1, 
к. 304, 

16.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

28.01 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. 

28.01 Зустріч з представниками Спільного 

Офісу Підтримки Управління  

інструментом Ядерної безпеки в Україні 
(Європейська Комісія) 

(постанова Кабінету Міністрів України  

від 21 серпня 2019 року № 756  

“Про затвердження Державної цільової 
екологічної програми першочергових 

заходів приведення у безпечний стан 

об’єктів і майданчика колишнього 
уранового виробництва виробничого 

об’єднання “Придніпровський хімічний 

завод” на 2019-2023 роки”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

7 поверх, 

14.00 

Про спільне вирішення проблем щодо 

колишнього уранового виробництва 

виробничого об’єднання 
“Придніпровський хімічний завод” та 

приведення у безпечний стан його 

об’єктів  

Латиш Н.С.  Бондаренко О.В., 

 Москаленко О.О. 

29.01 

 

 
 

Меморіальні заходи з нагоди Дня пам’яті 

героїв Крут  

(постанова Верховної Ради України  
від 16 травня 2013 року № 261-VII 

“Про відзначення подвигу героїв бою під 

Крутами”) 
 

м. Дніпро, 

місце та час 

час уточнюються 

Вшанування подвигу героїв бою під 

Крутами та інших подій боротьби за 

незалежність Української держави 

Керівники 

структурних 

підрозділів 
облдерж-

адміністрації 

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 

30.01 Нарада за участю керівників комунальних 
підприємств області  

(доручення голови облдержадміністрації 

від 07 жовтня 2019 року № 08-61/0/35-19 
“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 2019/2020року”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 304, 

11.00 

Про стан проходження опалювального 
сезону 2019/2020 року 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

30.01 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. 

30.01 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. 
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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 

31.01 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. 

31.01 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, 1, 

к. 304, 
15.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

31.01 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. 

31.01 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 

Заходи з нагоди новорічних  
та різдвяних свят 

(Закон України “Про культуру”) 

населені пункти 
області, 

театрально-мистецькі 

заклади 

З метою організації змістовного дозвілля 
населення, а також дітей та юнацтва під 

час новорічних та різдвяних свят, 

зимових канікул 

Голови райдерж-
адміністрацій, 

міські, сільські, 

селищні голови, 
голови об’єднаних 

територіальних 

громад  

 

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. 

Протягом 

місяця 

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. 322, 
за окремим планом 

1. Про підсумки роботи галузі 

агропромислового розвитку у 2019 році 
та завдання на 2020 рік  

2. Про стан озимих 

сільськогосподарських культур 
3. Про державну підтримку галузі 

агропромислового виробництва 

 

Гордієнко І.О. Керівництво 

облдерж-
адміністрації 

Дата 
уточнюється 

Нарада за участю керівників підприємств 
харчової та переробної промисловості 

(Стратегія розвитку Дніпропетровської 

області на період до 2020 року) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про стан та перспективи розвитку 
харчової і переробної промисловості  

в регіоні, кон’юнктуру аграрного та 

продовольчого ринків у 2020 році 
 

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 

За 
окремим 

графіком 

Особисті виїзні прийоми громадян 
керівництвом облдержадміністрації  

(проект розпорядження голови 

облдержадміністрації погоджується) 

Відповідно до 
робочих поїздок 

Розгляд звернень громадян 
 

смт Томаківка, 

Томаківська 
райдержадміністрація 

 

м. Апостолове, 

Апостолівська 
райдержадміністрація 

 

м. Новомосковськ, 
Новомосковська 

райдержадміністрація 

 

смт Васильківка, 
Васильківська 

райдержадміністрація 

 
смт Царичанка, 

Царичанська 

райдержадміністрація 
 

м. Синельникове, 

Синельниківська 

райдержадміністрація 
 

Гавриш Л.А. 
 

Євтушенко Є.В., 

Ковальова А.О. 
 

 

Патоєв С.В., 

Ковальова А.О. 
 

 

Вишневський М.В., 
Шульга А.Ю. 

 

 

Кучкіна О.В., 
Шульга А.Ю. 

 

 
Саліженко Л.М., 

Рудєва Н.О. 

 
 

Ткачов С.В., 

Рудєва Н.О. 

Бондаренко О.В. 
 

Грицай І.О. 

 
 

 

Грицай І.О. 

 
 

 

Скрипнік М.В. 
 

 

 

Скрипнік М.В. 
 

 

 
Москаленко О.О. 

 

 
 

Москаленко О.О. 

 

Керівник апарату  

облдержадміністрації 

 

А.Л.ТИМЧУК 
 


	КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

