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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 жовтні 2018 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 
02.10 Засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій 
(Кодекс цивільного захисту України, 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 26 січня 2015 року №18  
“Про Державну комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій”, розпорядження 
голови облдержадміністрації від  
17 липня 2015 року №Р-415/0/3-15  
“Про затвердження Положення про 
регіональну комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к.  322, 
15.00 

 

1. Про стан підготовки територіальних 
органів центральних органів виконавчої 
влади, місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування 
до дій в осінньо-зимовий період  
2018/2019 року 
2. Про Комплексний план заходів щодо 
запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного 
характеру та пожежної безпеки в 
осінньо-зимовий період 2018/2019 року 
 у Дніпропетровській області 
 

Коваленко С.С. 
 

Кужман О.М. 

03.10 Особистий прийом громадян 
(розпорядження голови облдерж-
адміністрації 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. 
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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 
03.10 Нарада за участю головних бухгалтерів 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації,  керівників 
апаратів та головних бухгалтерів 
райдержадміністрацій  
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2000 року №419 
 “Про затвердження Порядку подання 
фінансової звітності”, 
 наказ Міністерства фінансів України 
від 24 січня 2012 року №44  
“Про затвердження Порядку складання 
бюджетної звітності розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів, 
звітності фондами загально-
обов’язкового державного соціального і 
пенсійного страхування”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 
10.00 

1. Про підсумки та основні проблеми, 
що виникли при складанні фінансової та 
бюджетної звітності за II квартал 
поточного року  в електронній системі 
АС “Є-Звітність” 
2. Актуальні питання бухгалтерського 
обліку в державному секторі та подання 
звітності за 9 місяців поточного року в 
електронній системі АС “Є-Звітність” 
 

Місюренко О.В. Тимчук А.Л. 

03.10 Робочі наради на об’єктах: 
 
 

“Спортивно-оздоровчий комплекс  
в сел. Ювілейне Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області -
будівництво”; 
 

“Будівництво житлового будинку  
в сел. Слобожанське Дніпровського 
району” 
 
(розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 18 січня 2018 року  
№Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 
2018 рік по галузях виробничої сфери”, 
рішення обласної ради від 01 грудня  
2017 року №268-11/VIІ “Про обласний 
бюджет на 2018 рік”) 
 

Дніпровський район, 
смт Слобожанське: 

 

вул. Спортивна, 4, 
10.00 

 
 
 

вул. Спортивна, 2, 
час уточнюється 

 

Про хід виконання будівельних робіт на 
об’єктах 
 

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 
04.10 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. 

04.10 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. 

04.10 Участь у відеоконференції Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України 
(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 
України”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється 

 

Про хід збирання пізніх зернових 
сільськогосподарських культур та посіву 
озимих культур урожаю 2019 року 

Удовицький В.О. 
 

Кужман О.М. 

04.10 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. 

05.10 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. 
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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 
05.10 

 
Засідання обласної призовної комісії 
(Закон України “Про військовий 
обов’язок і військову службу”,  
Указ Президента України від 15 лютого 
2018 року №33/2018 “Про звільнення в 
запас військовослужбовців строкової 
служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян 
України на строкову військову службу у 
2018 році”) 
 

м. Дніпро, 
вул. Шмідта, 16, 
облвійськкомат, 

10.00 

Про організацію проведення призову 
громадян України на строкову військову 
службу восени 2018 року 
 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

05.10 Урочистості з нагоди  
Дня працівників освіти  
(Указ Президента України  
від 11 вересня 1994 року №513/94  
“Про День працівників освіти”) 

м. Дніпро, 
пр. Д.Яворницького, 72а, 
Дніпропетровський 
академічний театр 
опери та балету, 

13.00 
 

Вшанування кращих працівників 
закладів освіти області 

Полторацький О.В. Батура Д.І. 

05.10 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв в 
область і своєчасних розрахунків за їх 
споживання  
(Закон України “Про електро-
енергетику”, постанова Кабінету 
Міністрів України  від 27 грудня  
2001 року №1729 “Про забезпечення 
споживачів природним газом”, 
розпорядження голови облдерж-
адміністрації 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. 

05.10 
 

Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
(Закон України “Про здійснення 
державних закупівель”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 
15.00 

Про здійснення державних закупівель  
у 2018 році 

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

09.10 Засідання спостережної комісії 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 
(розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 27 грудня 2016 року   
№Р-903/0/3-16 “Про створення 
спостережної комісії Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації”) 
 

пр. О.Поля, 1,  
к. 322, 
15.00 

 

1. Про проведення у 2018 році 
Всеукраїнського тижня права в 
установах виконання покарань області 
2. Про створення робочих місць для 
засуджених в установах виконання 
покарань області 
 
 

Федорчук І.Ю. Юрченко В.О. 

10.10 Робоча нарада на об’єкті 

“Реконструкція будівлі поліклініки №1 

під хірургічне відділення 
КЗ “Дніпропетровський спеціалізований 

клінічний медичний центр матері та 

дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва”  

ДОР” по проспекту Пушкіна, 26  
у місті Дніпропетровську” 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 18 січня  
2018 року №Р-26/0/3-18 “Про розподіл 

коштів на 2018 рік по галузях виробничої 

сфери”, рішення обласної ради  
від 01 грудня 2017 року №268-11/VIІ  

“Про обласний бюджет на 2018 рік”) 

 

м. Дніпро, 

пр. Пушкіна, 26, 

10.00 

Про хід виконання робіт на об’єкті 

реконструкції 

Кушвід О.А. 

 

Пруцаков В.В. 

10.10 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 

11.10 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. 

11.10 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. 

11.10 Участь у відеоконференції Міністерства 

аграрної політики та продовольства 

України 
(Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства 

України”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 

конференц-зал, 
час уточнюється 

 

Про хід збирання пізніх зернових 

сільськогосподарських культур та посіву 

озимих культур урожаю 2019 року 

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 

11.10 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. 

12.10 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. 

12.10 

 

Засідання обласної призовної комісії 

(Закон України “Про військовий 

обов’язок і військову службу”,  

Указ Президента України від 15 лютого 
2018 року №33/2018 “Про звільнення в 

запас військовослужбовців строкової 

служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян 

України на строкову військову службу у 

2018 році”) 
 

м. Дніпро, 

вул. Шмідта, 16, 

облвійськкомат, 

10.00 

Про організацію проведення призову 

громадян України на строкову військову 

службу восени 2018 року 

 

Федорчук І.Ю. 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 

12.10 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв в 

область і своєчасних розрахунків за їх 

споживання  
(Закон України “Про електро-

енергетику”, постанова Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня  

2001 року №1729 “Про забезпечення 
споживачів природним газом”, 

розпорядження голови облдерж-

адміністрації 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. 

12.10 

 

Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(Закон України “Про здійснення 

державних закупівель”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
15.00 

Про здійснення державних закупівель  

у 2018 році 

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 
Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

12.10 Відкриття тематичної виставки 
фотоматеріалів, присвяченої  
Дню захисника України  
та Дню Українського козацтва 
(укази Президента України  
від 14 жовтня 2014 року №806/2014 
“Про День захисника України”  
та від 07 серпня 1999 року №966/99  
“Про День Українського козацтва”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, фойє, 

час уточнюється 

З метою висвітлення бойового подвигу 
та самовідданості громадян, які 
присвятили своє життя служінню 
Українському народу, збереження та 
розвитку національних військових 
традицій 
 

Маласай В.М. 
 

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 

13 – 15.10 Чергування заступників голови 
облдержадміністрації у святкові та 
вихідні дні 
(проект розпорядження голови 
облдержадміністрації  
“Про забезпечення належного порядку 
 в області у святкові та вихідні дні  
13 – 15 жовтня 2018 року” 
погоджується) 
 

пр. О.Поля, 1, 
за окремим графіком 

З метою забезпечення життєдіяльності 
підприємств, установ і населення області 

Керівники 
структурних 
підрозділів 
облдерж- 
адміністрації, 
голови райдерж-
адміністрацій, 
міські голови 
 

Заступники голови 
облдерж- 
адміністрації 

14.10 Заходи із відзначення Дня захисника 
України за участю представників 

місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, 

громадських та релігійних організацій, 
військовослужбовців. 

Церемонії покладання квітів до 

пам’ятників та пам’ятних знаків, місць 
поховань борців за свободу та 

незалежність України 

(Указ Президента України  
від 14 жовтня 2014 року №806/2014 

“Про День захисника України”) 

м. Дніпро, 
пр. О.Поля, 

площа перед будівлею 

облдержадміністрації, 

час уточнюється 
 

 

населені пункти 
області 

Вшанування бойового подвигу, 
самовідданості громадян, які присвятили 

своє життя служінню Українському 

народу, з метою посилення суспільної 

уваги та турботи про захисників рідної 
землі, збереження та розвитку 

національних військових традицій 

Маласай В.М., 
Федорчук І.Ю., 

Шуліка Н.В., 

Першина Н.Г., 

Барбаш Г.Г. 
 

 

голови райдерж-
адміністрацій, 

сільські, селищні, 

міські голови, 
голови об’єднаних 

територіальних 

громад 

 

Резніченко В.М., 
Батура Д.І., 

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 

16 – 19.10 
 
 

Командно-штабне навчання за участю 
представників органів управління та сил 
цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Дніпропетровської 
області 
(Кодекс цивільного захисту України, 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 26 липня 2013 року №443  
“Про затвердження Порядку підготовки 
до дій за призначенням органів 
управління та сил цивільного захисту”, 
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, 
к. 322, 
08.00 

Дії органів управління та сил цивільного 
захисту ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного 
захисту Дніпропетровської області у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій у 
мирний час та особливий період 
 
  

Коваленко С.С. 
 

Кужман О.М., 
Юрченко В.О., 
Пруцаков В.В. 
 

17.10 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. 
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Дата 

Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 
Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

17.10 Робочі наради на об’єктах: 
 

“Капітальний ремонт комунального 
закладу “Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №165” Дніпровської міської 

ради” по просп. Гагаріна, 147”; 
 

“Капітальний ремонт комунального 
закладу “Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №210” Дніпровської міської 

ради” по просп. Гагаріна, 173а” 

 
(розпорядження голови облдерж-

адміністрації від 18 січня 2018 року  

№Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 
2018 рік по галузях виробничої сфери”, 

рішення обласної ради від 01 грудня  

2017 року №268-11/VIІ “Про обласний 

бюджет на 2018 рік”) 
  

м. Дніпро: 
 

пр. Гагаріна, 147, 
10.00 

 
 

 

пр. Гагаріна, 173а, 
час уточнюється 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
капітального ремонту 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 

18.10 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. 

18.10 

 

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. 
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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 

18.10 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. 

18.10 

 

Участь у відеоконференції Міністерства 

аграрної політики та продовольства 

України 

(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 

України”) 
 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 

конференц-зал, 

час уточнюється 
 

Про хід збирання пізніх зернових 

сільськогосподарських культур та посіву 

озимих культур урожаю 2019 року 

Удовицький В.О. 

 

Кужман О.М. 

19.10 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. 

19.10 

 

Засідання обласної призовної комісії 

(Закон України “Про військовий 

обов’язок і військову службу”,  
Указ Президента України від 15 лютого 

2018 року №33/2018 “Про звільнення в 

запас військовослужбовців строкової 

служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян 

України на строкову військову службу 

 у 2018 році”) 
 

м. Дніпро, 

вул. Шмідта, 16, 

облвійськкомат, 
10.00 

Про організацію проведення призову 

громадян України на строкову військову 

службу восени 2018 року 
 

Федорчук І.Ю. 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 

19.10 Участь у пленарному засіданні 
чотирнадцятої сесії Дніпропетровської 

обласної ради VII скликання 

(закони України “Про місцеві державні 
адміністрації”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
3 поверх, 

сесійна зала, 

12.00 

 

Питання, підготовлені структурними 
підрозділами облдержадміністрації 

Керівники 
структурних 

підрозділів 

облдерж-
адміністрації 

Резніченко В.М., 
заступники голови 

облдерж-

адміністрації  

19.10 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. 

19.10 

 

Нарада за участю керівників 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

(Закон України “Про здійснення 

державних закупівель”) 

пр. О.Поля, 1, 

к. 536, 
15.00 

Про здійснення державних закупівель  

у 2018 році 

Кушвід О.А., 

Коломоєць А.В., 
Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

24.10 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 

24.10 Робоча нарада на об’єкті 
“Реконструкція відділення  

постінтенсивного догляду та 

виходжування новонароджених”  
комунального закладу 

“Дніпропетровський обласний 

перинатальний центр зі стаціонаром” 

ДОР” по вул. Космічна, 17  
в місті Дніпропетровськ ” 

(розпорядження голови облдерж-

адміністрації від 18 січня 2018 року  
№Р-26/0/3-18 “Про розподіл коштів на 

2018 рік по галузях виробничої сфери”, 

рішення обласної ради від 01 грудня  
2017 року №268-11/VIІ “Про обласний 

бюджет на 2018 рік”) 

 

м. Дніпро, 
вул. Космічна, 17, 

10.00 

 

Про хід виконання робіт на об’єкті 
реконструкції 

 

 

Кушвід О.А. 
 

Пруцаков В.В. 

25.10 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. 

25.10 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. 
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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 

25.10 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. 

25.10 
 

Участь у відеоконференції Міністерства 
аграрної політики та продовольства 

України 

(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 

України”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
1 поверх, 

конференц-зал, 

час уточнюється 
 

Про хід збирання пізніх зернових 
сільськогосподарських культур та посіву 

озимих культур урожаю 2019 року 

Удовицький В.О. 
 

Кужман О.М. 

26.10 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. 

26.10 Засідання обласної призовної комісії 

(Закон України “Про військовий 
обов’язок і військову службу”,  

Указ Президента України від 15 лютого 

2018 року №33/2018 “Про звільнення в 
запас військовослужбовців строкової 

служби, строки проведення чергових 

призовів та чергові призови громадян 

України на строкову військову службу  
у 2018 році”) 

 

м. Дніпро, 

вул. Шмідта, 16, 
облвійськкомат, 

10.00 

Про організацію проведення призову 

громадян України на строкову військову 
службу восени 2018 року 

 

Федорчук І.Ю. 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 

26.10 Нарада за участю керівників 
структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

(Закон України “Про здійснення 
державних закупівель”) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 536, 

15.00 

Про здійснення державних закупівель  
у 2018 році 

Кушвід О.А., 
Коломоєць А.В., 

Стрілець Р.О. 

Пруцаков В.В. 

26.10 Засідання постійно діючої обласної 

комісії з питань розгляду звернень 
громадян при облдержадміністрації 

(Закон України “Про звернення 

громадян”, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 03 березня 

2008 року №Р-78/0/3-08) 

 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
приймальня громадян, 

15.00 

Про стан розгляду звернень громадян Гавриш Л.А. Тимчук А.Л. 

31.10 Робочі наради на об’єктах: 
 

“Капітальний ремонт будівлі  
з утепленням КЗО ССЗШ №126  

з поглибленим вивченням французької 

мови, місто Дніпро”; 
 

“Капітальний ремонт будівлі КЗО 
“Спеціалізована середня загальноосвітня 

школа №9 з поглибленим вивченням 

англійської мови” ДМР,  місто Дніпро” 
 

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 18 січня  
2018 року №Р-26/0/3-18  

“Про розподіл коштів на 2018 рік 

 по галузях виробничої сфери”,  
рішення обласної ради від 01 грудня  

2017 року №268-11/VIІ “Про обласний 

бюджет на 2018 рік”) 

 

м. Дніпро: 
 

вул.  Козакевича, 7, 
10.00 

 
 

 

вул. Мостова, 3, 
час уточнюється  

 

Про хід виконання будівельних робіт на 
об’єктах 

 

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 

Дата 
уточ-

нюється 

Заходи з нагоди Дня працівників 
харчової промисловості  

(Указ Президента України від 08 серпня 

1995 року №714/95 “Про День 
працівників харчової промисловості”) 

 

м. Дніпро, 
пр. Д.Яворницького, 93,  

час уточнюється 
 

Підведення підсумків роботи 
підприємств харчової промисловості, 

вшанування кращих працівників та 

ветеранів галузі 

Удовицький В.О. 
 

Кужман О.М. 

Дата 

уточ-
нюється 

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 облдерж-

адміністрації 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 – вересень 2018 року 

2. Про стан погашення податкового 

боргу до місцевих бюджетів області 

Шебеко Т.І. Кужман О.М. 

Дата 

уточ-
нюється 

Співбесіда за участю начальників 

управлінь (відділів) агропромислового 
розвитку райдержадміністрацій, 

керівників обласних служб, науковців  

(Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства 
України”) 

 

м. Дніпро, 

вул. Старокозацька, 52, 
09.00 

Про хід проведення комплексу осінньо-

польових робіт 

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 Магдалинівка, 
Магдалинівська 

райдержадміністрація 
 

смт Софіївка, 
Софіївська 

райдержадміністрація 
 

м. Нікополь, 
Нікопольська 

райдержадміністрація 
 

смт Петриківка, 
Петриківська 

райдержадміністрація 
 

м. Павлоград, 
Павлоградська 

райдержадміністрація 
 

м. Апостолове, 
Апостолівська 

райдержадміністрація 
 

смт Широке, 
Широківська 

райдержадміністрація 
 

м.Верхньодніпровськ, 
Верхньодніпровська 

райдержадміністрація 

 Гавриш Л.А. 
 
 
Коробов Ю.А., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Кисіль А.В., 
Шульга А.Ю. 
 
 
Кириченко О.В., 
Дрюпіна Н.С. 
 
 
Столбченко А.А., 
Дрюпіна Н.С. 
 
 
Максимчук С.Є., 
Александрова С.В. 
 
 
Харченко О.В., 
Александрова С.В. 
 
 
Положешна І.В. 
 
 
 
Ковальчук О.Б. 

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

