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 ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Голова облдержадміністрації 
 

                                    В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 

заходів за участю керівництва облдержадміністрації 

щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, 

розпоряджень голови облдержадміністрації у лютому 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 
01.02 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. 

01.02 Круглий стіл за участю представників 
громадських об’єднань області, що 
опікуються ветеранами АТО (ОСС), 
членами їх сімей, родинами загиблих та 
зниклих безвісти воїнів 
(Закон України “Про громадські 
об’єднання”, постанова Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 
2010 року № 996 “Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики”, 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 листопада 
2013 року № Р-963/0/3-13 “Про 
взаємодію місцевих органів виконавчої 
влади та громадських ветеранських 
організацій з питань соціального 
захисту ветеранів війни”) 
 

пр. О. Поля, 1,  
1 поверх,  

конференц-зал,  
13.00 

Про заходи на 2019 рік, направлені на 
соціально-правовий захист, підтримку та 
реабілітацію воїнів АТО: 
1. Соціалізація та соціальна реінтеграція. 
Психологічна реабілітація 
2. Спортивна реабілітація. Організація 
спортивних заходів та активного 
відпочинку 
3. Розвиток патріотичного руху, 
інформаційно-просвітницька робота 
серед мешканців області 
4. Реалізація заходів, спрямованих на 
всебічну підтримку ветеранів АТО 
(ООС), членів їх сімей, родин загиблих та 
зниклих безвісти воїнів 

Шуліка Н.В. 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 

01.02 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв в 
область і своєчасних розрахунків за їх 
споживання  
(Закон України  

“Про електроенергетику”,  
постанова Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2001 року № 1729  
“Про забезпечення споживачів 
природним газом”, розпорядження 
голови облдержадміністрації  
від 27 липня 2014 року № Р-370/0/3-14) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
14.00 

Про стан забезпечення повноцінної та 
своєчасної оплати за природний газ, 
спожитий підприємствами 
теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

01.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(Закон України “Про місцеві державні 
адміністрації”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 
основних об’єктів будівництва  
у 2019 році 

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

Пруцаков В.В. 

05.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(доручення голови облдержадміністрації 
від 03 жовтня 2018 року  
№ 08-65/0/35-18 “Про стан готовності 
житлово-комунального господарства 
та соціальної сфери, підприємств 
паливно-енергетичного комплексу 
Дніпропетровської області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2018/2019 року”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
16.00 

Про стан проходження опалювального 
сезону 2018/2019 року 

Коломоєць А.В., 
Кирпичов Е.О. 

Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

05.02 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) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про призначення допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

06.02 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. 

Кужман О.М. 

06.02 Робоча нарада на об’єкті 
“Будівництво житлового будинку в 
сел. Слобожанське Дніпровського 
району” 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26 грудня  
2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл 
коштів на 2019 рік по галузях виробничої 
сфери”, рішення обласної ради від  
07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ  
“Про обласний бюджет на 2019 рік”) 
 

Дніпровський район, 
смт Слобожанське, 
вул. Спортивна, 2, 

10.00 

Про хід виконання робіт на об’єкті 
будівництва 

Кушвід О.А. Пруцаков В.В. 

06.02 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, 1, 
к. 536, 
14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

07.02 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., 
Александрова С.В. 

Пруцаков В.В. 

07.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 03 грудня 2008 року № 1081 
“Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального 
користування”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
16.00 

Про стан організації перевезень 
пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

07.02 Нарада за участю керівників закладів 
охорони здоров’я області  
(Cубсидіарна угода між Міністерством 
охорони здоров’я України та 
Дніпропетровською облдерж-
адміністрацією про реалізацію 
субпроекту “Підтримка реформування 
охорони здоров’я Дніпропетровської 
області” у рамках Угоди про позику  
між Україною та Міжнародним  
банком реконструкції та розвитку  
від 19 березня 2015 року № 8475-UA) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про впровадження у Дніпропетровській 
області Проекту Світового банку 
“Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей” 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

08.02 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 

08.02 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв в 
область і своєчасних розрахунків за їх 
споживання  
(Закон України  
“Про електроенергетику”,  
постанова Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2001 року № 1729 
“Про забезпечення споживачів 
природним газом”, розпорядження 
голови облдержадміністрації  
від 27 липня 2014 року № Р-370/0/3-14) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
14.00 

Про стан забезпечення повноцінної та 
своєчасної оплати за природний газ, 
спожитий підприємствами 
теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

08.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(Закон України “Про місцеві державні 
адміністрації”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 
основних об’єктів будівництва  
у 2019 році 

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

Пруцаков В.В. 

12.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(доручення голови облдержадміністрації 
від 03 жовтня 2018 року №08-65/0/35-18 
“Про стан готовності житлово-
комунального господарства та 
соціальної сфери, підприємств паливно-
енергетичного комплексу 
Дніпропетровської області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2018/2019 року”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
16.00 

Про стан проходження опалювального 
сезону 2018/2019 року 

Коломоєць А.В., 
Кирпичов Е.О. 

Пруцаков В.В. 



 6 

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 

13.02 Робоча нарада на об’єкті “Реконструкція 
головного корпусу  комунального 
закладу “Дніпропетровська міська 
лікарня № 15” ДОР” під комунальний 
заклад “Обласний  центр паліативної та 

хоспісної допомоги” по  
вул. Перемоги, 113, місто Дніпро” 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26 грудня  
2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл 
коштів на 2019 рік по галузях виробничої 
сфери”, рішення обласної ради  

від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ 
“Про обласний бюджет на 2019 рік”) 
 

м. Дніпро, 
вул. Перемоги,113, 

10.00 

Про хід виконання робіт на об’єкті 
реконструкції 

Кушвід О.А. Пруцаков В.В. 

13.02 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, 1, 
к. 536, 

14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

13.02 Особистий прийом громадян  
головою облдержадміністрації 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 лютого  

2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
15.00 

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

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

14.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 03 грудня 2008 року № 1081  

“Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів  
на автобусному маршруті загального 
користування”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
10.00 

Про стан організації перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування 

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

14.02 Особистий прийом громадян  
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 лютого 
2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 
Дрюпіна Н.С. 

Батура Д.І. 

14.02 Збори керівного складу територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Дніпропетровської 
області  
(Кодекс цивільного захисту України, 
розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 року № 981-р 
“Про затвердження плану основних 
заходів цивільного захисту на 2018 рік”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
3 поверх, 

зал засідань, 
10.00 

1. Про підсумки  роботи у сфері 
цивільного захисту у 2018 році 
2. Про основні завдання у сфері 
цивільного захисту на 2019 рік 

Коваленко С.С., 
Кульбач А.А. 

 Кужман О.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

14.02 Нарада за участю керівників закладів 
охорони здоров’я області  
(Cубсидіарна угода між Міністерством 
охорони здоров’я України та 
Дніпропетровською 

облдержадміністрацією про реалізацію 
субпроекту “Підтримка реформування 
охорони здоров’я Дніпропетровської 
області” у рамках Угоди про позику  
між Україною та Міжнародним  
банком реконструкції та розвитку  
від 19 березня 2015 року № 8475-UA) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про впровадження у Дніпропетровській 
області Проекту Світового банку 
“Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей” 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

15.02 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. 

15.02 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв в 
область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  
(Закон України  
“Про електроенергетику”,  
постанова Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2001 року № 1729  
“Про забезпечення споживачів 
природним газом”, розпорядження 

голови облдержадміністрації  
від 27 липня 2014 року № Р-370/0/3-14) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
14.00 

Про стан забезпечення повноцінної та 
своєчасної оплати за природний газ, 
спожитий підприємствами 

теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 
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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 

15.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(Закон України “Про місцеві державні 
адміністрації”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 
основних об’єктів будівництва  
у 2019 році 

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

Пруцаков В.В. 

18.02 Меморіальні заходи, покладання квітів 
та Хвилина пам’яті з нагоди вшанування 
пам’яті захисників Дебальцевського 

плацдарму   
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28 жовтня 
2015 року № Р-638/0/3-15 “Про заходи з 
увічнення пам’яті захисників України на 
період до 2020 року у  Дніпропетровській 
області”) 
 

м. Дніпро, 
Алея пам’яті загиблих 

героїв Революції 

Гідності та бійців 
АТО, 
09.00  

Вшанування бойового подвигу, 
самовідданості громадян, які присвятили 
своє життя служінню Українському 

народу 

Шуліка Н.В. Юрченко В.О. 

19.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(доручення голови облдержадміністрації 

від 03 жовтня 2018 року  
№ 08-65/0/35-18 “Про стан готовності 
житлово-комунального господарства 
та соціальної сфери, підприємств 
паливно-енергетичного комплексу 
Дніпропетровської області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2018/2019 року”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
16.00 

Про стан проходження опалювального 
сезону 2018/2019 року 

Коломоєць А.В., 
Кирпичов Е.О. 

Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
19.02 Засідання обласної комісії з  питань 

надання допомоги незахищеним 
верствам населення та особам, які 
опинилися у складних життєвих 
обставинах 
(Комплексна програма соціального 
захисту населення Дніпропетровської 
області на 2015-2019 роки, рішення 
Дніпропетровської обласної ради від 
05 грудня 2014 року № 588-28/VI) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про призначення допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

20.02 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. 

Кужман О.М. 

20.02 Робоча нарада на об’єктах: 
 
 
 
“Будівництво ДНЗ по вул. Центральна, 
10а, смт Іларіонове Синельниківського 
району (у т.ч. ПКД)”; 
 
“Капітальний ремонт комунального 
опорного загальноосвітнього 
навчального закладу 
“Іларіонівська середня загальноосвітня 
школа I – III ступенів Синельниківської 
районної ради Дніпропетровської 
області” по вул. Європейська, 3,  
смт Іларіонове (у т.ч. ПКД)” 
 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від  
26 грудня 2018 року № Р-800/0/3-18  
“Про розподіл коштів на 2019 рік  
по галузях виробничої сфери”, рішення 
обласної ради від 07 грудня 2018  року 
 № 397-15/VIІ “Про обласний бюджет  
на 2019 рік”) 
 

Синельниківський 
район, 

смт Іларіонове: 
 

вул. Центральна, 10а, 
10.00 

 
 

вул. Європейська, 3, 
час уточнюється 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
будівництва та реконструкції 

Кушвід О.А. Пруцаков В.В. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

20.02 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, 1, 
к. 536, 
14.00 

Про стан утримання доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

20.02 Заходи з нагоди Дня Героїв Небесної 
Сотні, покладання квітів до пам’ятників 
та пам’ятних знаків борцям за 
незалежність України 
(Указ Президента України  
від 11 лютого 2015 року № 69/2015 
“Про вшанування подвигу учасників 
Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні ”, 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23 серпня 2017 року  
№ 574-р “Про затвердження плану 
заходів із вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності та увічнення пам’яті 
Героїв Небесної Сотні на період до  

2020 року”, 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, 

Алея пам’яті 
загиблих героїв 

Революції Гідності  
та бійців АТО, 

час уточнюється; 
 

Солонянський район, 
с. Березнуватівка, 

могила 
Героя України 

С.Нігояна, 
час уточнюється; 

 

населені пункти 
області 

Вшанування великої людської, 
громадянської і національної відваги та 
самовідданості, сили духу і стійкості 
громадян, які віддали своє життя під час 
Революції Гідності (листопад 2013 року-
лютий 2014 року), захищаючи ідеали 
демократії, відстоюючи права і свободи 
людини, європейське майбутнє України 

Маласай В.М. 
 
 
 
 
 
 
 

Хрипко І.В. 
 
 
 
 
 
 

голови райдерж- 
адміністрацій, 
сільські, селищні, 
міські голови, 
голови об’єднаних 
територіальних 
громад 

 

Батура Д.І. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

21.02 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., 
Александрова С.В. 

Пруцаков В.В. 

21.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(постанова Кабінету Міністрів України 

від 03 грудня 2008 року № 1081 
“Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів  
на автобусному маршруті загального 
користування”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
16.00 

Про стан організації перевезень 
пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

21.02 
 

Нарада за участю керівників закладів 
охорони здоров’я області  
(Cубсидіарна угода між Міністерством 
охорони здоров’я України та 
Дніпропетровською 
облдержадміністрацією про реалізацію 

субпроекту “Підтримка реформування 
охорони здоров’я Дніпропетровської 
області” у рамках Угоди про позику  
між Україною та Міжнародним  
банком реконструкції та розвитку  
від 19 березня 2015 року № 8475-UA) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про впровадження у Дніпропетровській 
області Проекту Світового банку 
“Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей” 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

22.02 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 

22.02 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв в 
область і своєчасних розрахунків  
за їх споживання  
(Закон України  

“Про електроенергетику”,  
постанова Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2001 року № 1729  
“Про забезпечення споживачів 
природним газом”, розпорядження 
голови облдержадміністрації  
від 27 липня 2014 року № Р-370/0/3-14) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
14.00 

Про стан забезпечення повноцінної та 
своєчасної оплати за природний газ, 
спожитий підприємствами 
теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Кужман О.М. 

22.02 Засідання дискусійного клубу за участю 
представників громадськості 
“DNIPROLive” 
(постанова Кабінету Міністрів України 

від 03 листопада 2010 року № 996  
“Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної 
політики”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
14.00 

Участь громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики  

Маласай В.М.  
 

Батура Д.І. 
 

22.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(Закон України “Про місцеві державні 
адміністрації”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про стан виконання планів-графіків 
основних об’єктів будівництва  
у 2019 році 

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

Пруцаков В.В. 



 14 

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 

23.02 Відкриття недільного семінару-тренінгу 
за участю ветеранів АТО (ООС) та 
членів їх сімей  “Якісна комунікація як 
запорука соціальної адаптації ветеранів” 
(Закон України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”,  
постанова Кабінету Міністрів України 
від 21 червня 2017 року № 432 “Про 
затвердження Порядку організації 
соціальної та професійної адаптації 
учасників антитерористичної операції 
та постраждалих учасників Революції 

Гідності”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
3 поверх, 

зал засідань, 
10.00 

1. Про створення на території області 
системи центрів допомоги на рівні 
світових стандартів за допомогою 
програм видатного американського 
психолога, ветерана В’єтнамської війни 

Френка П’юселіка 
2. Про підготовку в Дніпропетровській 
області фахівців світового рівня по 
роботі з ветеранами та членами їх сімей 

Шуліка Н.В. Юрченко В.О. 

26.02 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 

Про план роботи регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій на 2019 рік 

Коваленко С.С. 
 

 Кужман О.М. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
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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 

26.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(доручення голови облдержадміністрації 
від 03 жовтня 2018 року  

№ 08-65/0/35-18 “Про стан готовності 
житлово-комунального господарства 
та соціальної сфери, підприємств 
паливно-енергетичного комплексу 
Дніпропетровської області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2018/2019 року”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
16.00 

Про стан проходження опалювального 
сезону 2018/2019 року 

Коломоєць А.В., 
Кирпичов Е.О. 

Пруцаков В.В. 

26.02 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 

Про стан реалізації державної політики з 
питань протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
туберкульозу 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

27.02 Робочі наради на об’єктах: 
 
“Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря 
без житла за адресою: Дніпропетровська 
область, Петриківський район,  

с. Іванівка, вул. Центральна,75а”; 
 
 
“Будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря 
без житла за адресою: Дніпропетровська 
область, Петриківський район  
с. Лобойківка, вул. Пати, 7”; 

 
“Будівництво малого групового будинку 
за адресою: Дніпропетровська область, 
Петриківський район, смт Петриківка, 
вул. Краєвидна, 5б” 
 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26 грудня  
2018 року № Р-800/0/3-18 “Про розподіл 
коштів на 2019  рік по галузях 
виробничої сфери”, рішення обласної 
ради від 07 грудня 2018 року  
№ 397-15/VIІ “Про обласний бюджет на 
2019 рік”) 
 

Петриківський район: 
 

с. Іванівка, 
вул. Центральна,75а, 

10.00 

 
 
 

с. Лобойківка, 
вул. Пати, 7 

 
 

 
смт Петриківка, 

вул. Краєвидна, 5б 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
будівництва 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 

27.02 Особистий прийом громадян  
головою облдержадміністрації 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 лютого  

2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
15.00 

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

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

28.02 Особистий прийом громадян  
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 лютого 
2018 року № Р-81/0/3-18) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

приймальня громадян, 
10.00 

Розгляд звернень громадян Гавриш Л.А., 
Дрюпіна Н.С. 

Батура Д.І. 

28.02 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 03 грудня 2008 року № 1081 
“Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів  
на автобусному маршруті загального 
користування”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
10.00 

Про стан організації перевезень 
пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування  

Коломоєць А.В. Пруцаков В.В. 

28.02 Нарада за участю керівників закладів 
охорони здоров’я області  
(Cубсидіарна угода між Міністерством 
охорони здоров’я України та 
Дніпропетровською 
облдержадміністрацією про реалізацію 
субпроекту “Підтримка реформування 
охорони здоров’я Дніпропетровської 
області” у рамках Угоди про позику  
між Україною та Міжнародним  
банком реконструкції та розвитку  
від 19 березня 2015 року № 8475-UA) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про впровадження у Дніпропетровській 
області Проекту Світового банку 
“Поліпшення охорони здоров’я на службі 
у людей” 

Будяк Н.Ю. Кужман О.М. 

28.02 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. 
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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 

28.02 Засідання обласної комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної 
плати, пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23 січня 
2008 року №Р-24/0/3-08) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про стан погашення заборгованості з 
виплати заробітної плати на 
підприємствах області 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

28.02 Засідання обласної комісії з визначення 
статусу осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи  
(розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13 лютого 
2008 року № Р-38/0/3-08) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про визначення статусу осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

Кришень О.В. Батура Д.І. 

Протягом 
місяця 

Участь у скайп-конференціях 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України   
(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 
України”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

1. Про державну підтримку галузі 
агропромислового виробництва 
2. Про стан озимих 
сільськогосподарських культур 
3. Про стан готовності агроформувань 
області до проведення комплексу 
весняно-польових робіт 
 

Удовицький В.О. 
 

Кужман О.М. 
 

Дата 
уточнюється 

Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення своєчасності і повноти 
сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів) до державного та місцевих 
бюджетів 
(Бюджетний кодекс України, 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 06 листопада  
2017 року № Р-554/0/3-17) 
 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

1. Про підсумки виконання показників 
дохідної частини місцевих бюджетів 
області за січень 2019 року 
2. Про стан погашення податкового 
боргу до місцевих бюджетів області 

Шебеко Т.І. Кужман О.М. 



 19 

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 начальників управлінь 
(відділів) агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій, спеціалістів 
агропромислового комплексу районів, 
керівників господарств, обласних служб 
та  науковців  
(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 
України”)  
 

м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 52, 

час уточнюється 

Про підготовку до проведення комплексу 
весняно-польових робіт в умовах  
2019 року 

Удовицький В.О. Кужман О.М. 

Дата 
уточнюється 

 

Співбесіда за участю начальників 
управлінь (відділів) агропромислового 
розвитку райдержадміністрацій  
(Регіональна програма підтримки 
ветеранів війни та членів сімей загиблих 
учасників бойових дій при отриманні 
земельних ділянок у власність  
у 2019-2021 роках) 
 

м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 52, 

час уточнюється 

Про організацію виконання Програми 
підтримки ветеранів війни та членів 
сімей загиблих учасників бойових дій 
при отриманні земельних ділянок у 
власність у 2019 – 2021 роках 

Удовицький В.О. Кужман О.М. 

Дата 
уточнюється 

Нарада за участю начальників управлінь 
(відділів) агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій  
(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 
України”) 
 

м. Дніпро, 
вул. Старокозацька, 52, 

час уточнюється 

Про підготовку зведеного плану розвитку 
агропромислового комплексу 
Дніпропетровської області на 2019 рік 

Удовицький В.О. Кужман О.М. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

За 
окремим 
графіком 

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

Відповідно до графіка 
робочих поїздок 

 
смт Солоне, 
Солонянська 

райдержадміністрація 
 

смт Томаківка, 
Томаківська 

райдержадміністрація 
 

Дніпровський район, 
с. Новоолександрівка, 

сільська рада 
 

Дніпровський район, 
с. Любимівка, 
сільська рада 

 
м.Верхньодніпровськ, 
Верхньодніпровська 

райдержадміністрація 
 

м. П’ятихатки, 
П’ятихатська 

райдержадміністрація 
 

смт Петропавлівка, 
Петропавлівська 

райдержадміністрація 
 

м. Кривий Ріг, 
Криворізька 

райдержадміністрація 

 Гавриш Л.А. 
 
 
Хрипко І.В., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Хведчук В.О., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Суслович С.В., 
Візір О.О., 
Дрюпіна Н.С. 
 
Суслович С.В., 
Желяб’єв І.В., 
Дрюпіна Н.С. 
 
Ковальчук О.Б., 
Александрова С.В. 
 
 
Саламаха С.В., 
Александрова С.В. 
 
 
Савінська І.В. 
 
 
 
Нагайченко С.В. 

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

 

Керівник апарату  
облдержадміністрації 

 
А.Л.ТИМЧУК 

 


	КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

