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Номер Назва документа
№, дата

створення
 _____________

Дата
надходження

до реєстру

джерело
інформації Галузь Ключові слова Тип,

носій Вид
Форма

зберігання
документа

Місце зберігання додаткова
інформація

70 Про проведення у
2012 році оцінки
ефективності
здійснення контролю
за виконанням
завдань, визначених
законами України,
постановами
Верховної Ради
України, актами і
дорученнями
Президента України
та Кабінету Міністрів
України,
розпорядженнями
голови
облдержадміністрації

Р-511/0/3-12 від
25.07.12

27.07.2012 Відділ контролю Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

склад, робоча
група, оцінка
ефективності,

контроль,
виконання

завдань

‒ Розпорядження Паперова Сектор аналізу та
підготовки
документів

69 Про внесення змін до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 14.09.2011 №
Р-615/0/3-11 (Про
затвердження складу
конкурсного комітету
з проведення
конкурсів на
перевезення
пасажирів на
міжміських та
приміських
автобусних
маршрутах загального
користування, які не
виходять за межі
території
Дніпропетровської
області
(внутрішньообласні
маршрути)

Р-503/0/3-12 від
25.07.12

27.07.2012 Управління
транспорту,зв'язку

та
дорож.будівництва

Транспорт,
складське

господарство,
поштова та
кур'їрська
діяльність

зміни, склад,
конкурсний

комітет,
перевезення
пасажирів,
міжміські,
приміські,
маршрут

‒ Розпорядження Паперова Сектор аналізу та
підготовки
документів

68 Про внесення змін до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 16 грудня 2010
року № Р-777/0/3-10
(Про створення
Дніпропетровської

Р-502/0/3-12 від
25.07.12

27.07.2012 Головне управління
освіти і науки

Освіта зміни, склад,
обласна,

молодіжна рада

‒ Розпорядження Паперова Сектор аналізу та
підготовки
документів
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обласної молодіжної
ради при голові
облдержадміністрації)

67 Про внесення змін до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 16 червня 2010
року № Р-289/0/3-10
(Про створення Ради
підприємців з питань
фармації при
облдержадміністрації)

Р-493/0/3-12 від
18.07.12

25.07.2012 Управління
розвитку

споживчого ринку

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

склад, рада
підприємців,

фармація, зміни

Розпорядження Паперова Сектор аналізу та
підготовки
документів

66 Про погодження
проекту змін до
Програми
формування
позитивного
міжнародного іміджу
та розвитку
міжнародних зв"язків
Дніпропетровської
області на 2011-2015
роки

Р-491/0/3-12 
 від 18.07.12

20.07.2012 Управління
зовнішніх зносин та

ЗЕД

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

зміни, програма
формування

іміджу, розвиток,
міжнародні

зв"язки

— Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністраці

65 Про втрату чинності
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 30 грудня 2004
року № 565-р-04 (Про
створення комісії з
питань утилізації та
знищення неякісних
або небезпечних
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів)

Р-490/0/3-12 
 від 16.07.12

20.07.2012 Управління
розвитку

споживчого ринку

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

втрата чинності,
розпорядження

голови, №565-0-
04

— Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністраці

64 Про внесення змін до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 18 серпня 2011
року № Р-546/0/3-11
(Про утворення
Регіональної ради
підприємців у
Дніпропетровській
області)

Р-488/0/3-12 
 від 16.07.12

20.07.2012 Управління
розвитку

споживчого ринку

Діяльність у сфері
адміністративного

та допоміжного
обслуговування

склад,
регіональна рада,

підприємц

— Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністраці

63 Про внесення змін до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 18.04.2012 №
Р-248/0/3-12 (Про
утворення
регіональної ради з

Р-487/0/3-12 
 від 16.07.12

20.07.2012 Управління
житлово-

комунального
господарства

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

склад,
регіональна рада,

об"єднання
співвласників

багатоквартирних
будинків

— Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністраці
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питань створення та
забезпечення
функціонування
об"єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків)

62 Про внесення змін до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 27 січня 2011 року
№ Р-20/0/3-11 (Про
створення конкурсної
комісії з розміщення
тимчасово вільних
коштів обласного
бюджету на вкладних
(депозитних)
рахунках у банках)

Р-475/0/3-12
 від 11.07.12

11.07.2012 Головне фінансове
управління

Фінансова та
страхова

діяльність

склад, конкурсна
комісія,

розміщення,
тимчасово вільні

кошти,
обласнмий

бюджет, вклад у
банку

— Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністраці

61 Про внесення змін до
Порядку
використання у 2012
році коштів обласного
бюджету,
передбачених на
оздоровлення дітей,
які потребують
особливої соціальної
уваги та підтримки

Р-472/0/3-12
 від 10.07.12

11.07.2012 Головне управління
освіти і науки

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

зміни, Порядок,
використання

коштів, обласний
бюджет,

оздоровлення
дітей

— Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністраці

60 Про створення
організаційного
комітету з підготовки
та проведення у м.
Дніпродзержинську у
2012 році чемпіонату
Європи з
міжнародних шашок
серед молоді

Р-468/0/3-12 
 від 10.07.12

11.07.2012 Управління у
справах фізичної

культури та спорту

Мистецтво, спорт,
розваги та

відпочинок

склад,
організаційний

комітет,
чемпіонат

Європи, шашки,
молодь

— Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністраці

59 Про черговий призов
на строкову службу у
жовтні - листопаді
2012 року

Р-463/0/3-12 
 від 10.07.12

11.07.2012 Упр. взаємодії з
правоохоронни

органами,оборонної

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

склад, обласна,
призовна комісія,

альтернативна
служба, призов,

строкова війскова
служба,2012 рік

— Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністраці

58

Про підсумки
допризовної
підготовки у
2011/2012
навчальному році та
завдання на
2012/2013
навчальний рік

Р-456/0/3-12 від
04.07.12 06.07.2012

Упр. взаємодії з
правоохоронни

органами,оборонної

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

підсумки,
допризовна
підготовка,
завдання

 — Розпорядження Паперова

сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністрації
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57 Про створення
обласної
стипендіальної
комісії з призначення
обласної іменної
стипендії імені
О.М.Макарова
кращим студентам,
аспірантам вищих
навчальних закладів
та молодим
науковцям
Дніпропетровської
області

Р-454/0/3-12 від
04.07.12

06.07.2012 Відділ науки та
вищої освіти

Освіта склад, комісія,
стипендія,
студентам,
аспірантам,
науковцям

 — Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністрації

 

56

Про затвердження
порядку
використання у 2012
році субвенції з
обласного бюджету
бюджетам районів на
збереження пам"яток
Великої Вітчизняної
війни

Р-442/0/3-12 від
02.07.12 06.07.2012 Управління

культури і туризму

Фінансова та
страхова

діяльність

порядок,
використання,

субвенція,
обласний

бюджет, район,
пам"ятки війни

 — Розпорядження Паперова

сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністрації

 

55

Про затвердження
графіка проведення
особистих виїзних
прийомів громадян
посадовими особами
Дніпропетровської
обласної державної
адміністрації на
липень 2012 року

Р-441/0/3-12 від
02.07.12 06.07.2012

Відділ роботи із
зверненнями

громадян

Діяльність у сфері
адміністративного

та допоміжного
обслуговування

графік, виїзні
особисті

прийоми, липень,
2012 рік

 — Розпорядження Паперова

сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністрації

 

54

Про створення
робочої групи щодо
реалізації пілотного
проекту стосовно
запровадження
державного
регулювання цін на
лікарські засоби для
лікування осіб з
гіпертонічною
хворобою

Р-440/0/3-12 від
02.07.12 06.07.2012 Головне управління

охорони здоров’я

Охорона здоров'я
та надання
соціальної
допомоги

склад, робоча
група. пілотний

проект,
регулювання цін,
ліки, гіпертонічна

хвороба

 — Розпорядження Паперова

сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністрації

 

53
Про затвердження
загального складу
територіальної
міжвідомчої
атестаційної комісії з
атестації аварійно-

Р-439/0/3-12 від
02.07.12

06.07.2012 Упр. з пит. надзвич.
ситуацій та у
справах зах.

населення від
наслідків ЧАЕС

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

склад, комісія,
атестація,
аварійно-

рятувальна
служба,

рятувальники

 — Розпорядження Паперова сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністрації

 

http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/fce8419d4208a60ec2257a36006c65c5?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/fce8419d4208a60ec2257a36006c65c5?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/20076e03afdcedd2c2257a36006ccadb?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/20076e03afdcedd2c2257a36006ccadb?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/9bbd5f419f8bd696c2257a36006d76a3?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/9bbd5f419f8bd696c2257a36006d76a3?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/ae6b53c7cd6cb24fc2257a36006e181a?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/ae6b53c7cd6cb24fc2257a36006e181a?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/6152b3ed75de38c0c2257a36006e63c1?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/6152b3ed75de38c0c2257a36006e63c1?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA


рятувальних служб та
рятувальників
Дніпропетровської
області

52

Про виконання
державної програми
щодо забезпечення
житлом громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

Р-437/0/3-12 від
27.06.12 06.07.2012

Упр. з пит. надзвич.
ситуацій та у
справах зах.

населення від
наслідків ЧАЕС

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

державна
програма, житло,

постраждалі,
Чорнобильська

катастрофа

 — Розпорядження Паперова

сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністрації

 

51

Про внесення змін до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 11 червня 2004
року № 245-р-04
(Про затвердження
складу апеляційної
регуляторної комісії)

Р-434/0/3-12 від
27.06.12 06.07.2012

Управління
розвитку

споживчого ринку

Державне
управління й

оборона;
обов'язкове
соціальне

страхування

апеляційна,
регуляторна,

комісія
 — Розпорядження Паперова

сектор аналізу та
підготовки
документів

загального відділу
облдержадміністрації

 

http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/6152b3ed75de38c0c2257a36006e63c1?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/c9da755e59c7c956c2257a36006f3dee?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/c9da755e59c7c956c2257a36006f3dee?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/c00b36c8b3d0f481c2257a36006f75a0?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA
http://adm.dp.gov.ua/__c2256ea9004fd704.nsf/e1cf72ad7387d149c2256f2c00298958/c00b36c8b3d0f481c2257a36006f75a0?Redirect&Name=CN%3Dweboda%2FO%3Dobldp%2FC%3DUA

