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108

Про забезпечення належного 

порядку в області у святкові 

та вихідні дні 30 квітня - 03 

травня та 07 - 09 травня 

2016 року

Р-133/0/3-16 від 

30.03.2016

4/5/2016 Управління 

діловодства і 

контролю апарату 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

забезпечення, 

належний порядок, 

святкові, вихідні дні

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

109

Про поділ земельної ділянки 

державної власності, що 

перебуває у постійному 

користуванні 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО 

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

УЧИЛИЩА

Р-134/0/3-16 від 

30.03.2016

4/5/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

поділ, земельна 

ділянка, державна 

власність, постійне 

користування

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

110

Про призначення 

відповідального за 

застосування електронного 

цифрового підпису в апараті 

облдержадміністрації 

(Іванова О.С.)

Р-135/0/3-16 від 

30.03.2016

4/5/2016 Управління 

діловодства і 

контролю апарату 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

визначення, 

відповідальний, 

застосування, 

електронний, 

цифровий підпис

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

111

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 15 

червня 2015 року № Р-

268/0/3-15 (Про створення 

конкурсної комісії з 

визначення переліку 

підприємств-позичальників 

агропромислового комплексу 

для фінансової підтримки 

заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом 

здешевлення кредитів)

Р-136/0/3-16 від 

01.04.2016

4/7/2016 Управління 

агропромислового 

розвитку

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, конкурсна 

комісія, визначення, 

перелік, підприємства-

позичальники, 

агропромисловий 

комплекс, фінансова 

підтримка, 

здешевлення 

кредитів

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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112

Про черговий призов на 

строкову військову службу у 

квітні - червні 2016 року

Р-138/0/3-16 від 

01.04.2016

4/7/2016 Управління 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

оборонної роботи 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

призов, строкова 

служба

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

113

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 16 

грудня 2010 року № Р-

777/0/3-10 (Про створення 

Дніпропетровської обласної 

молодіжної ради при голові 

облдержадміністрації)

Р-140/0/3-16 від 

04.04.2016

4/7/2016 Департамент 

освіти і науки 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, молодіжна 

рада

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

114

Про включення територій та 

об’єктів до переліків 

територій та об’єктів 

екологічної мережі

Р-141/0/3-16 від 

04.04.2016

4/7/2016 Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів ДОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

включення, території, 

об"єкти, екологічна 

мережа

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

115

Про списання витрат на 

проектно-вишукувальні 

роботи та на об’єкти, 

подальше будівництво яких 

припинено у минулі роки  і 

втратило актуальність

Р-142/0/3-16 від 

04.04.2016

4/7/2016 Управління  

капітального 

будівництва

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

списання, витрати, 

проектно-

вишукувальні роботи, 

будівництво

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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116

Про підтримку пропозиції 

передачі об’єкта 

“Відновлення водності  р. 

Стара Саксагань в 

Центрально-Міському районі 

м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області”

Р-143/0/3-16 від 

05.04.2016

4/7/2016 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

Пропозиції, передача, 

об"єкт

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

117

Про організацію 

оздоровлення та відпочинку 

дітей влітку 2016 року 

Р-144/0/3-16 від 

05.04.2016

4/7/2016 Департамент 

соціального 

захисту населення

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

організація, 

оздоровлення, 

відпочинок, діти

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

118

Про проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

міжміських та приміських 

автобусних маршрутах 

загального користування, які 

не виходять за межі території 

Дніпропетровської області 

(внутрішньообласні 

маршрути), у червні 2016 

року

Р-145/0/3-16 від 

05.04.2016

4/7/2016 Управління 

інфраструктури

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

проведення, конкурс, 

перевезення, 

пасажири, міжміські, 

приміські, автобусні 

маршрути

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

119

Про погодження проекту 

регіональної Програми 

створення страхового фонду 

документації 

Дніпропетровської області на 

період 2016 - 2020 роки

Р-146/0/3-16 від 

05.04.2016

4/7/2016 Управління 

цивільного 

захисту 

Дніпропетровської 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

проект, регіональна 

програма, страховий 

фонд

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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120

Про втрату чинності 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 15 

серпня 2014 року № Р-

468/0/3-14 (Про створення 

робочої групи для 

координації роботи щодо 

передачі Мусульманській 

релігійній громаді "Промінь 

Ісламу" будівлі колишньої 

мечеті в м. 

Дніпропетровську)

Р-147/0/3-16 від 

05.04.2016

4/7/2016 Управління 

культури, 

національностей і 

релігій

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, робоча група, 

передача, будівля

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

121

Про надання Журавльовій 

Л.Ф. дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,7000 

га в оренду

Р-148/0/3-16 від 

05.04.2016

4/7/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

розробка, земельна 

ділянка, оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

122

Про надання ТОВ 

“ДНІПРОПОЛІМЕР” дозволу 

на розробку технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на 

місцевості) загальною 

площею 0,8000 га та 1,3200 

га

Р-149/0/3-16 від 

05.04.2016

4/7/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

земельна ділянка, 

межі

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 
 ‒

123

Про внесення змін до 

Інструкції з діловодства в 

Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації 

(зміна адреси)

Р-150/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 Управління 

діловодства і 

контролю апарату 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, інструкція з 

ділоодства

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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124

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

26.01.2016 № Р-30/0/3-16 

(Про розподіл коштів на 2016 

рік по галузях виробничої 

сфери)

Р-151/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 Управління  

капітального 

будівництва

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, кошти, 

проведення робіт, 

видатки, обласний 

бюджет

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

125

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

26.01.2016 № Р-31/0/3-16 

(Про затвердження Порядку 

надання та використання у 

2016 році субвенції з 

обласного бюджету 

бюджетам міст та районів на 

капітальні видатки та 

облаштування об"єктів 

соціально-культурної сфери)

Р-152/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 Управління  

капітального 

будівництва

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

перелік, об"єкти, 

кошти, субвенції, 

обласний бюджет, 

капітальні видатки

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

126

Про погодження заключних 

звітів про виконання 

регіональних Програм у 

сфері агропромислового 

комплексу (на сесію)

Р-154/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 Управління 

агропромислового 

розвитку

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

погодження, 

заключний звіт, 

виконання, 

регіональні програми, 

агропромисловий 

комплекс

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

127

Щодо запобігання 

виникненню пожеж у 

пожежонебезпечний період

Р-155/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 Управління 

цивільного 

захисту 

Дніпропетровської 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

запобігання, 

виникнення, пожежа

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒
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128

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26 

січня 2016 року № Р-28/0/3-

16 (Про створення робочої 

групи для виявлення та 

подолання проблем, 

пов’язаних з 

організаційними, 

економічними, соціальними 

основами охорони здоров’я 

населення Дніпропетровської 

області)

Р-156/0/3-16 від 

07.04.2016 

4/12/2016 Департамент 

охорони здоров’я 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, робоча група, 

подолання проблем, 

охорона здоров"я

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

129

Про використання 

регіонального матеріального 

резерву

Р-157/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 Управління 

цивільного 

захисту 

Дніпропетровської 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

використання, 

регіональний, 

матеріальний резерв

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

130

Про надання 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА 

В.ЛАЗАРЯНА згоди на поділ 

земельної ділянки

Р-159/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, згода, 

поділ, земельна 

ділянка

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

131

Про надання ПП 

“ПІДВОДНИК” дозволу на 

розробку проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,9000 

га в оренду

Р-160/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 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  ‒

6
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132

Про надання Горшкову С.Ю. 

та Земляній Л.В. земельної 

ділянки площею 4,5000 га в 

спільну оренду

Р-161/0/3-16 від 

07.04.2016

4/12/2016 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  ‒

133

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

26.01.2016 № Р-32/0/3-16 

(Про затвердження Порядку 

надання та використання у 

2016 році субвенції з 

обласного бюджету 

бюджетам міст та районів на 

створення навчально-

виховних комплексів)

Р-163/0/3-16 від 

07.04.2016 

4/13/2016 Управління  

капітального 

будівництва

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, перелік, 

об"єкти, кошти, 

субвенції, обласний 

бюджет, місцеві 

бюджети

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

134

Про затвердження 

Положення про ВІДДІЛ 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

ВИБОРЦІВ АПАРАТУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

Р-164/0/3-16 від 

12.04.2016

4/13/2016 Відділ адм. 

Держреєстру 

виборців

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

положення, відділ, 

адміністрування, 

державний реєстр 

виборців

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

135

Про затвердження на 2016 

рік фонду оплати праці 

працівників та видатків на 

утримання обласної і 

районних державних 

адміністрацій 

Р-165/0/3-16 від 

13.04.2016

4/13/2016 Відділ 

фінансування 

місцевих органів 

влади та 

структурних 

підрозділів ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

затвердження, фонд, 

оплата праці, 

працівники, видатки, 

утримання

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

7
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136

Про погодження проекту змін 

до програм (на сесію)

Р-166/0/3-16 від 

13.04.2016

4/13/2016 Департамент 

освіти і науки 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

погодження, проект, 

перелік, завдання, 

регіональна, цільва, 

соціальна програма

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

137

Про надання Макаренко О.А. 

в оренду земельних ділянок 

загальною площею 1,6000 га 

та згоди на їх об’єднання

Р-167/0/3-16 від 

13.04.2016

4/13/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, оренда, 

земельна ділянка

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

138

Про результати оцінки 

соціально-економічного 

розвитку Дніпропетровської 

області за січень - вересень 

та IV квартали 2015 року

Р-168/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Департамент 

економічного 

розвитку 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, обласна 

комісія, погашення, 

заборгованість, 

виплата, заробітна 

плата, пенсії, 

стипендії

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

139

Про надання ПАТ “АК 

“ДНІПРОАВІА” земельної 

ділянки загальною площею 

125,0005 га в оренду

Р-169/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 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  ‒

8
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140

Про реєстрацію статутів та 

змін до статутів релігійних 

громад

Р-170/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Управління 

культури, 

національностей і 

релігій

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

реєсрація, статути, 

релігійні громади

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

141

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 01 

березня 2016 року № Р-

87/0/3-16 (Про надання ТОВ 

“АГРАЛЬП УКРАЇНА” 

земельної ділянки загальною 

площею 0,6151 га в оренду)

Р-171/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 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  ‒

142

Про затвердження графіка 

проведення особистого 

прийому громадян 

посадовими особами 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

Р-172/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Управління по 

роботі зі 

зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністр

ації

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

затвердження, 

графік, проведення, 

прийом, посадові 

особи

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

143

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 07 

квітня 2016 року № Р-

161/0/3-16 (Про надання 

Горшкову С.Ю. та Земляній 

Л.В. земельної ділянки 

площею 4,5000 га в спільну 

оренду)

Р-173/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 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  ‒

9
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144

Про надання ПАТ 

“АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ 

РІГ” дозволу на розробку 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

площею 1,6071 га на умовах 

оренди 

Р-174/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

розробка, технічна 

документація, оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

145

Про заходи щодо 

запобігання, виявлення та 

врегулювання конфлікту 

інтересів у осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави

Р-175/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

заходи, запобігання, 

виявлення, 

врегулювання, 

конфлікт інтересів

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

146

Про надання ПАТ 

“АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ 

РІГ” дозволу на розробку 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

площею 13,5722 га на 

умовах оренди 

Р-176/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

технічна 

документація, 

землеустрій, 

встановлення, 

земельна ділянка

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 
 ‒

147

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

08.11.2012 № Р-830/0/3-12 

(Про структуру обласної 

державної адміністрації)

Р-178/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Відділ 

фінансування 

місцевих органів 

влади та 

структурних 

підрозділів ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, структура текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

10
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148

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

08.11.2012 № Р-830/0/3-12 

(Про структуру обласної 

державної адміністрації)

Р-179/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Управління молоді 

і спорту

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, склад, комісія, 

реорганізація, 

управління

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

149

Про надання ТОВ 

“ОККОСХІДІНВЕСТ” 

земельної ділянки загальною 

площею 0,3216 га в оренду 

Р-180/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 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  ‒

150

Про надання ТОВ 

“ОККОСХІДІНВЕСТ” 

земельної ділянки загальною 

площею 0,4400 га в оренду 

Р-181/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 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  ‒

151

Про надання ТОВ 

“ОККОСХІДІНВЕСТ” 

земельної ділянки загальною 

площею 0,4400 га в оренду 

Р-182/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 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  ‒

11
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152

Про надання ТОВ 

“ОККОСХІДІНВЕСТ” 

земельної ділянки загальною 

площею 0,4066 га в оренду 

Р-183/0/3-16 від 

15.04.2016

4/20/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, зеельна 

ділянка, оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

153

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 11 

жовтня 2012 року № Р-

737/0/3-12 (Про утворення 

регіональної комісії з 

визначення даних про 

заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження в 

1986 - 1990 роках)

Р-185/0/3-16 від 

18.04.2016

4/22/2016 Департамент 

соціального 

захисту населення

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

посадовий склад, 

дані, заробітна плата, 

зона відчуження

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 
 ‒

154

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 25 

квітня 2014 року № Р-

242/0/3-14 (Про створення 

робочої групи з проведення 

контролю за дотриманням 

законодавства у сфері 

автомобільного транспорту 

та безпеки дорожнього руху)

Р-186/0/3-16 від 

18.04.2016

4/22/2016 Управління 

інфраструктури

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, робоча група, 

контроль, 

дотримання, 

законодавство, 

автомобільний 

транспорт

текстова Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

12
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155

Про внесення змін до 

спільного розпорядження 

голови облдержадміністрації 

та голови обласної ради від 

22.05.2014 № Р-286/0/3-

14/44-р (Про створення 

керуючого комітету з 

інвестицій та стратегічного 

розвитку Дніпропетровської 

області (спільне)

Р-187/0/3-16 від 

18.04.2016

4/22/2016 Департамент 

економічного 

розвитку 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, інвестиції, 

стратегічний 

розвиток

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

156

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

18.08.2015 № Р-483/0/3-15 

(Про затвердження 

Положення про УПРАВЛІННЯ 

МОЛОДІ І СПОРТУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ)

Р-188/0/3-16 від 

18.04.2016

4/22/2016 Управління молоді 

і спорту

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, положення, 

молодь, спорт

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 
 ‒

157

Про реалізацію заходів 

Програми впровадження 

державної політики органами 

виконавчої влади у 

Дніпропетровській області на 

2016 - 2020 роки

Р-189/0/3-16 від 

20.04.2016

4/22/2016 Департамент 

фінансів

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

порядок, 

використання, кошти

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

158

Про заходи щодо підготовки 

житлово-комунального 

господарства та об’єктів 

соціальної сфери до роботи в 

осінньо-зимовий період 

2016/2017 року

Р-190/0/3-16 від 

22.04.2016

4/22/2016 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

заходи, підготовка, 

житлово-комунальне 

господарство, 

соціальна сфера, 

осінньо-зимовий 

період

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю  ‒

13
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159 Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

26.01.2016 № Р-30/0/3-16 

(Про розподіл коштів на 2016 

рік по галузях виробничої 

сфери)

Р-191/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

обсяги, кошти, 

проведення робіт, 

обласний бюджет

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

160 Про затвердження графіка 

проведення особистих 

виїзних прийомів громадян 

посадовими особами 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації на 

травень 2016 року

Р-192/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Управління по 

роботі зі 

зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністр

ації

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

заьвердження, 

графік, особисті, 

виїзні прийоми, 

посадові особи

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

161 Про надання ПП ДТЦ 

“ПІВДЕНЬЕНЕРГОРЕСУРС” 

згоди на відновлення меж 

земельної ділянки площею 

5,2800 га  

Р-193/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, згода, 

відновлення меж, 

земельна ділянка

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

162 Про припинення 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ 

ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ 

УЧИЛИЩУ права постійного 

користування земельною 

ділянкою загальною площею 

0,4206 га та передачу її у 

комунальну власність 

Р-194/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

припинення, право, 

користування, 

земельна ділянка

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

163 Про забезпечення належного 

порядку в області у святкові 

та вихідні дні 18 - 20, 25 - 28 

червня 2016 року

Р-195/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Управління 

діловодства і 

контролю апарату 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

забезпечення, 

належний порядок, 

святкові, вихідні дні

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

164 Про реєстрацію змін до 

статутів релігійних громад

Р-196/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 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 

 ‒

14
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165 Про організацію виконання 

рішення обласної ради від 19 

лютого 2016 року № 14-2/VІ 

“Про програму соціально-

економічного та культурного 

розвитку області на 2016 рік”

Р-197/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Департамент 

економічного 

розвитку 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

оголошення, 

конкурсний відбір, 

посада, генеральний 

директор

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

166 Про використання 

регіонального матеріального 

резерву 

Р-198/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Управління 

цивільного 

захисту 

Дніпропетровської 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

використання, 

регіональний, 

матеріальний резерв

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

167 Про передачу радіостанції Р-199/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Управління 

цивільного 

захисту 

Дніпропетровської 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, згода, 

відновлення меж, 

земельна ділянка

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

168 Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

29.02.2016 № Р-81/0/3-16 

(Про розподіл коштів фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища 

обласного бюджету)

Р-201/0/3-16 від 

25.04.2016

4/29/2016 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

обсяги, кошти, 

обласний бюджет

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

169 Про надання ТОВ АІФ 

“ІНАГРОПРОМ” дозволу на 

розробку проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,5882 

га в оренду

Р-202/0/3-16 від 

28.04.2016

4/29/2016 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання. дозвіл, 

землеустрій, оренда, 

земельна ділянка

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

15


