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31

Про втрату чинності 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

08 липня 2014 року № Р-

389/0/3-14 (Про 

створення постійно діючої 

обласної комісії з питань 

поводження з 

безхазяйними відходами)

Р-36/0/3-16 

від 01.02.2016 

05.02.2016 Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів ДОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

втрата чинності, 

розпорядження, 

діюча комісія, 

поводження, відходи

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

32

Про організацію 

виконання Плану 

реалізації Стратегії 

розвитку 

Дніпропетровської області 

на період до 2020 року 

на 2015 - 2017 роки

Р-37/0/3-16 

від 01.02.2016

05.02.2016 Департамент 

економічного 

розвитку 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

організація, 

виконання, план, 

реалізація, операція, 

розвиток, 

Дніпропетровська 

область

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

33

Про реєстрацію статутів 

та змін до статутів 

релігійних громад

Р-38/0/3-16 

від 01.02.2016

05.02.2016 Управління 

культури, 

національностей і 

релігій

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

реєстрація, статути, 

релігійні громади

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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34

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

26 серпня 2014 року № Р-

476/0/3-14 (Про 

утворення комісії з 

контролю за станом 

спортивних споруд та 

інших спеціально 

відведених місць для 

проведення масових 

спортивних та культурно-

видовищних заходів у 

Р-41/0/3-16 

від 02.02.2016

05.02.2016 Управління молоді 

і спорту

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, комісія, 

контроль, спортивні 

споруди, місця, 

проведення, заходи

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

35

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-42/0/3-16 

від 02.02.2016

05.02.2016 Департамент 

фінансів

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, конкурсна 

комісія, розміщення, 

вільні кошти, 

обласний бюджет

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

36

Про організацію заходи 

щодо проведення в 2016 

році зовнішнього 

незалежного оцінювання 

результатів навчання, 

здобутих на основі повної 

загальної середньої 

освіти

Р-43/0/3-16 

від 09.02.2016

15.02.2016 Департамент 

освіти і науки 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

організація, заходи, 

проведення, 

зовнішнє, незалежне 

оцінювання

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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37

Про підсумки виконання 

бюджету області й 

обласного бюджету за 

2015 рік (колегія)

Р-44/0/3-16 

від 09.02.2016

15.02.2016 Департамент 

фінансів

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

підсумки, виконання, 

бюджет 2015 року

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

38

Про внесення змін до 

статуту ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

"АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО" 

Р-47/0/3-16 

від 09.02.2016

15.02.2016 Управління 

інфраструктури

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, статут, 

державне 

підприємство

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

39

Про надання ПАТ "АК 

"ДНІПРОАВІА" земельної 

ділянки загальною 

площею 1,6591 га в 

оренду

Р-48/0/3-16 

від 09.02.2016

15.02.2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, земельна 

ділянка, оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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40

Про організацію роботи 

щодо розгляду питань, 

пов"язаних із виділенням 

земельних ділянок 

учасникам 

антитерористичної 

операції за принципом 

"єдиного вікна"

Р-49/0/3-16 

від 09.02.2016

15.02.2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

організація, 

виділення, земельні 

ділянки, учасники 

АТО

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

41

Про розподіл 

функціональних 

повноважень керівництва 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації

Р-50/0/3-16 

від 09.02.2016

15.02.2016 Управління 

організаційної 

роботи апарату 

облдержадміністр

ації

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

розділ, функціональні 

повновадження

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

42

Про координаційну раду з 

питань медичного 

забезпечення учасників 

антитерористичної 

операції при 

облдержадміністрації

Р-51/0/3-16 

від 09.02.2016

15.02.2016 Департамент 

охорони здоров’я 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

координаційна рада, 

медичне 

забезпечення, 

учасники АТО

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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43

Про надання ТОВ 

"ЗОЛОТИЙ ОРЛАН" 

дозволу на розробку 

проекту землеустрою 

щодо відведення 

земельної ділянки 

площею 7,5000 га в 

оренду 

Р-52/0/3-16 

від 09.02.2016

15.02.2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

земельна ділянка, 

оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

44

Про визначення 

координатора проекту 

"Завершення будівництва 

метрополітену у 

м.Дніпропетровськ - 

Розробка Сиситеми 

Електронної Оплати 

Проїзду"

Р-61/0/3-16 

від 16.02.2016

22.02.2016 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

визначення, 

координатор, проект

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю ‒

45

Про затвердження 

робочого проекту 

"Реконструкція приміщень 

1-го поверху КЗ 

"Криворізька міська 

клінічна лікарня № 2 

Дніпропетровської 

обласної ради" під 

відділення екстренної 

(невідкладної) медичної 

допомоги за адресою: м. 

Кривий Ріг, майдан 30-

річчя Перемоги, 2

Р-62/0/3-16 

від 16.02.2016

22.02.2016 Управління  

капітального 

будівництва

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

затвердження, 

робочий проект, 

реконструкція, 

приміщення

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю ‒
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46

Про надання ТОВ "ДНЕПР-

БЛЕК-ОЙЛ" дозволу на 

розробку проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки площею 4,0040 

га в оренду

Р-63/0/3-16 

від 16.02.2016

22.02.2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

земельна ділянка, 

оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю ‒

47

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-64/0/3-16 

від 16.02.2016

22.02.2016 Департамент 

економічного 

розвитку 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, Утворення, 

склад, регіональна 

рада, підприємці

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю ‒

48

Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян у 

2015 році та її 

вдосконалення у 2016 

році

Р-65/0/3-16 

від 16.02.2016

22.02.2016 Управління по 

роботі зі 

зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністр

ації

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

підсумки, робота, 

звернення громадян

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю ‒
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49

Про погодження проекту 

змін до Регіональної 

програми розвитку 

житлового будівництва у 

Дніпропетровській області 

на 2015 - 2020 роки (на 

сесію)

Р-66/0/3-16 

від 16.02.2016

22.02.2016 Управління  

капітального 

будівництва

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

погодження, проект, 

регіональна 

програма, розвиток, 

житлове будівництво

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю ‒

50

Про погодження 

заключного звіту про 

виконання регіональної 

Програми створення 

страхового фонду 

документації 

Дніпропетровської області 

на період 2011 - 2015 

років та зняття її з 

контролю (на сесію)

Р-67/0/3-16 

від 16.02.2016

22.02.2016 Управління 

цивільного 

захисту 

Дніпропетровської 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

погодження, 

заключний звіт, 

виконання, програма, 

страховий фонд, 

документація

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю ‒

51

Про шефську допомогу 

військовим частинам 

Збройних Сил України, 

Національної гвардії 

України та Державної 

прикордонної служби 

України 

Р-68/0/3-16 

від 18.02.2016

24.02.2016 Департамент 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами, ЦЗ та 

оборонної роботи 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

шефська допомога, 

склад, військова 

частина

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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Назва документа

№ док., дата 

створення

Дата 

надходженн

я документа

Розробник 

документа
Галузь Ключові слова Тип, носій Тип документа

Форма 

зберігання 

документа

Місце 

зберігання 

документа

Дод. 

Інф.

52

Про робочу групу з 

питань контролю за 

станом виконання на 

території 

Дніпропетровської області 

Закону України “Про 

засудження 

комуністичного та 

націонал-соціалістичного 

(нацистського) 

тоталітарних режимів в 

Україні та заборону 

пропаганди їхньої 

Р-69/0/3-16 

від 22.02.2016

24.02.2016 Управління 

організаційної 

роботи апарату 

облдержадміністр

ації

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, робоча група, 

контроль, виконання, 

засудження, 

кумуністичний, 

тоталітарний режим

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

53

Про затвердження плану 

заходів на 2016 рік щодо 

наповнення місцевих 

бюджетів, економного і 

раціонального 

використання бюджетних 

коштів та посилення 

фінансово-бюджетної 

дисципліни

Р-70/0/3-16 

від 22.02.2016

24.02.2016 Департамент 

фінансів

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

план заходів, 

наповнення, місцеві 

бюджети, 

використання, 

бюджетні кошти

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

54

Про погодження проекту 

змін до програми (на 

сесію)

Р-72/0/3-16 

від 23.02.2016

24.02.2016 Управління молоді 

і спорту

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

погодження, проект, 

зміни, програма, 

розвиток, фізична 

культура, спорт

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

8



№ 

п/п
Назва документа

№ док., дата 

створення

Дата 

надходженн

я документа

Розробник 

документа
Галузь Ключові слова Тип, носій Тип документа

Форма 

зберігання 

документа

Місце 

зберігання 

документа

Дод. 

Інф.

55

Про затвердження 

Антикорупційної 

програми 

Дніпропетровської 

обласної державної 

адміністрації на 2016 - 

2017 роки 

Р-73/0/3-16 

від 24.02.2016

24.02.2016 Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

затвердження, 

антикорупційна 

програма

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

9


