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ПЛАН 

роботи Дніпропетровської облдержадміністрації 

на жовтень – грудень 2018 року 
 

1. Перелік питань, що не потребують колегіального обговорення, 

з яких будуть видані розпорядження голови облдержадміністрації: 

 
про призначення, звільнення та проходження державної служби 

 
 Управління персоналу апарату 

облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
 

про реєстрацію статутів та змін до статутів релігійних громад; 
 

про погодження проекту змін до Програми розвитку культури на 2017 – 2020 роки 
 

 Управління культури, національностей і 
релігій облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
 

про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації  в 
Дніпропетровській області Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності  в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий 
спосіб життя – здорова нація”; 

 

 Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 
про затвердження графіка проведення особистих виїзних прийомів 

громадян посадовими особами облдержадміністрації; 
 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
щомісяця 
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про створення при облдержадміністрації Координаційної ради з питань 
розвитку системи спортивної реабілітації осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції 

 

 Управління з питань учасників АТО 

облдержадміністрації, 

жовтень 
 

про забезпечення належного порядку в області у святкові та вихідні дні 

13 – 15 жовтня, 23 – 25 грудня, 30 – 31 грудня 2018 року, 01 січня 2019 року 

 

 Управління діловодства і контролю 
апарату облдержадміністрації, 
жовтень, грудень 

 
про підсумки оцінки ефективності здійснення структурними 

підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями контролю за 

виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента 

України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 

дорученнями Прем’єр-міністра України, у 2018 році 

 

 Управління діловодства і контролю 
апарату облдержадміністрації, 
грудень 

 
 

2. Перелік питань для перевірок, вивчення стану справ, надання 

методичної та практичної допомоги на місцях, здійснення контролю за 

виконанням органами і посадовими особами місцевого самоврядування 

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади: 
 

2.1. Про здійснення облдержадміністрацією державного контролю 

за виконанням Конституції, законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої 

влади відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”: 
 

 райдержадміністраціями: 
 

 у галузі культури  
 

 Управління культури, національностей і 

релігій облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері 

охорони атмосферного повітря 
 

 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері 

охорони водних ресурсів 
 

 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері 

поводження з відходами 
 

 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері 

охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
 

 Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 щодо сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі 

економіки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної 

культури і спорту 

 

 Управління зовнішньоекономічної 

діяльності облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 щодо надання методичної та практичної допомоги територіальним 

громадам області з питань роботи в інформаційно-аналітичних системах та 

стосовно захисту інформації 
 

 Управління інформаційних технологій 

та електронного урядування 

облдержадміністрації, 

КП ГІКНВЦ ДОР, 
протягом кварталу 
 

 щодо дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов у 

галузі житлово-комунального господарства та будівництва  

 

 щодо фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-

комунального господарства 

 

 щодо стану розрахунків за житлово-комунальні послуги 

 

 щодо поліпшення технічного стану ліфтового господарства та 

відновлення непрацюючих ліфтів 

 

 щодо організації перевезення пасажирів автомобільним транспортом 



 

 

4 

 щодо стану виконання капітального ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення 

 

 щодо виконання заходів з підготовки до експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

та комунальної власності в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 року 

 

 щодо автомобільного транспорту, безпеки дорожнього руху, 

поліпшення організації перевезень пасажирів та виконання автомобільними 

перевізниками умов договорів про організацію перевезення пасажирів на 

міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, 

які не виходять за межі території Дніпропетровської області 

(внутрішньообласні маршрути) 

 
 Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 командно-штабні навчання з органами управління та силами 
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Дніпропетровської області (з визначенням стану 
готовності до виконання завдань цивільного захисту у мирний час та в 
особливий період) 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

жовтень 

 

 штабне тренування з органами управління цивільного захисту 
територіальної підсистеми 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

листопад 

 

Апостолівська райдержадміністрація 

 

 у галузі будівництва 

 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 
 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 

 
Васильківська райдержадміністрація 

 
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 

громадян 

 
 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 
облдержадміністрації, 
листопад 

 
Верхньодніпровська райдержадміністрація 

 
 у галузі будівництва 

 
 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 
протягом кварталу 

 
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 

громадян 

 
 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 

 
Дніпровська райдержадміністрація 

 
 щодо надання адміністративних послуг та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

 
 Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 

 
Криворізька райдержадміністрація 

 

 галузі будівництва 
 

 Департамент капітального 
будівництва облдержадміністрації, 
протягом кварталу 

 
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 

громадян 
 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
листопад 

 
Криничанська райдержадміністрація 
 

 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів 
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності 
аварійно-рятувальних служб на місцях шляхом проведення комплексних та 
контрольних перевірок 

 

 ГУ ДСНС України 

у Дніпропетровській області, 

Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

жовтень 

 
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 

громадян 
 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
листопад 

 
 



 

 

7 

Магдалинівська райдержадміністрація 

 

 у галузі будівництва 
 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 щодо ефективності функціонування системи внутрішнього 
контролю в частині використання бюджетних коштів у 2017 році 

 

 Управління внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації, 

жовтень – листопад 

 
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 

громадян 
 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
листопад 
 

 командно-штабні навчання з органами управління та силами 
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Дніпропетровської області (з визначенням стану 
готовності до виконання завдань цивільного захисту у мирний час та в 
особливий період) 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

(керівник навчання – Остроух С.Ф., 

заступник начальника управління 

цивільного захисту 

облдержадміністрації – начальник 

відділу захисту населення і територій), 

листопад 

 

Межівська райдержадміністрація 
 

 у галузі будівництва 
 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 



 

 

8 

Нікопольська райдержадміністрація 

 

 у галузі будівництва 

 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 
 

Новомосковська райдержадміністрація 

 

 у галузі будівництва 

 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 щодо надання адміністративних послуг та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
 

 Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 у галузі фізичної культури і спорту 

 

 Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
листопад 
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 щодо стану організації роботи відділу ведення Державного реєстру 
виборців відповідно до чинного законодавства України 

 
 Відділ адміністрування державного 

реєстру виборців апарату 
облдержадміністрації, 
грудень 
 

Павлоградська райдержадміністрація 

 

 у галузі будівництва 

 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 
Петриківська райдержадміністрація 
 

 у галузі будівництва 
 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 
Петропавлівська райдержадміністрація 
 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 
 

Покровська райдержадміністрація 
 

 у галузі будівництва 
 

 Департамент капітального 
будівництва облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
 

 у галузі фізичної культури і спорту 
 

 Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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Синельниківська райдержадміністрація 
 

 у галузі будівництва 
 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
грудень 
 

Софіївська райдержадміністрація 

 

 у галузі будівництва 

 
 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 у галузі фізичної культури і спорту 

 
 Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 
 

Томаківська райдержадміністрація 

 

 щодо захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання 

 

 Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 у галузі будівництва 

 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
листопад 
 

Царичанська райдержадміністрація 
 

 у галузі фізичної культури і спорту 
 

 Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 щодо ефективності функціонування системи внутрішнього 
контролю в частині використання бюджетних коштів у 2017 році 

 

 Управління внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів 
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності 
аварійно-рятувальних служб на місцях шляхом проведення комплексних та 
контрольних перевірок 

 

 ГУ ДСНС України 

у Дніпропетровській області, 

Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації, 
листопад 
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Широківська райдержадміністрація 

 
 у галузі будівництва 

 
 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 

громадян 

 
 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 

 
 командно-штабні навчання з органами управління та силами 

цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Дніпропетровської області (з визначенням стану 
готовності до виконання завдань цивільного захисту у мирний час та в 
особливий період) (ланки територіальної підсистеми у Широківському 
районі, Гречаноподівської, Новолатівської, Широківської, Карпівської 
об'єднаних територіальних громадах) 

 
 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

(керівник навчання – Остроух С.Ф., 

заступник начальника управління 

цивільного захисту 

облдержадміністрації – начальник 

відділу захисту населення і територій), 

жовтень 

 
Юр’ївська райдержадміністрація 

 
 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 

громадян 

 
 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 
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 структурними підрозділами облдержадміністрації: 

 

 щодо надання методичної та практичної допомоги територіальним 
громадам області з питань роботи в інформаційно-аналітичних системах та 
стосовно захисту інформації 

 

 Управління інформаційних технологій 

та електронного урядування 

облдержадміністрації, 

КП ГІКНВЦ ДОР, 

протягом кварталу 

 

 щодо сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі 
економіки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної 
культури і спорту 

 
 Управління зовнішньоекономічної 

діяльності облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 командно-штабні навчання з органами управління та силами 
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Дніпропетровської області (з визначенням стану 
готовності до виконання завдань цивільного захисту у мирний час та в 
особливий період) 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 штабне тренування з органами управління цивільного захисту 
територіальної підсистеми 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

листопад 
 

Державний архів Дніпропетровської області облдержадміністрації 
 

 щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, 
правильності ведення бухгалтерського обліку в частині нарахування та 
оплати праці працівникам управління 

 

 Управління внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації, 

листопад – грудень 
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Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
 

 щодо стану діловодства та архівної справи 
 

 Державний архів 

Дніпропетровської області, 

протягом кварталу 

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 

Управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, 

Державний архів Дніпропетровської області облдержадміністрації 

 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації, 

жовтень 

 

Департамент житлово - комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації, 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, 

Управління інформаційних технологій та електронного урядування 

облдержадміністрації 

 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації, 

листопад 

 

Управління з питань учасників АТО облдержадміністрації, 

Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації, 

Юридичне управління облдержадміністрації 
 

 щодо дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями 
громадян 

 

 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації, 

грудень 
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Управління з питань учасників АТО облдержадміністрації 
 

 щодо стану діловодства та здійснення контролю за виконанням актів 
та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і 
доручень голови обласної державної адміністрації та реагування на запити і 
звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад 

 

 Управління діловодства і контролю 

апарату облдержадміністрації, 

грудень 
 

 підприємствами, установами, організаціями, їх філіалами і 

відділеннями незалежно від форм власності в межах наданих 

повноважень 
 

 щодо сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі 
економіки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної 
культури і спорту 

 

 Управління зовнішньоекономічної 
діяльності облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
 

 у галузі будівництва (за окремим списком) 
 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 щодо дотриманням вимог природоохоронного законодавства у сфері 
охорони атмосферного повітря; 

 

 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері 
поводження з відходами; 

 

 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері 
охорони водних ресурсів; 

 

 щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері 
охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

 

 щодо виконання Дніпропетровської обласної комплексної програми 
(стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на  
2016 – 2025 роки 

 

 Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 щодо надання методичної та практичної допомоги територіальним 

громадам області з питань роботи у інформаційно-аналітичних системах та 

стосовно захисту інформації 

 

 Управління інформаційних технологій 

та електронного урядування 

облдержадміністрації, 

КП ГІКНВЦ ДОР, 

протягом кварталу 

 

 щодо стану діловодства та архівної справи (за окремим списком) 

 

 Державний архів 

Дніпропетровської області, 

протягом кварталу 
 

 командно-штабні навчання з органами управління та силами 
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Дніпропетровської області (з визначенням стану 
готовності до виконання завдань цивільного захисту у мирний час та в 
особливий період) 

 

 Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації, 

жовтень 

 

 штабне тренування з органами управління цивільного захисту 
територіальної підсистеми 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 
листопад 

 

2.2. Про здійснення облдержадміністрацією державного контролю 

за виконанням делегованих органам місцевого самоврядування 

повноважень відповідно до Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”: 
 

 міські ради та їх виконавчі органи: 

 

 у галузі культури  
 

 Управління культури, національностей і 

релігій облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 щодо дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов у 

галузі житлово-комунального господарства та будівництва  
 

 щодо фінансово-господарської діяльності підприємств 

житлово-комунального господарства 
 

 щодо стану розрахунків за житлово-комунальні послуги 
 

 щодо поліпшення технічного стану ліфтового господарства та 

відновлення непрацюючих ліфтів 
 

 щодо організації перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
 

 щодо стану виконання капітального ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення 
 

 щодо виконанням заходів з підготовки до експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

та комунальної власності в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 року 
 

 щодо автомобільного транспорту, безпеки дорожнього руху, 

поліпшення організації перевезень пасажирів та виконання автомобільними 

перевізниками умов договорів про організацію перевезення пасажирів на 

міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, 

які не виходять за межі території Дніпропетровської області 

(внутрішньообласні маршрути) 
 

 Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 щодо стану виконання розпорядження голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації “Про затвердження Порядку здійснення зовнішніх 

зносин облдержадміністрацію та райдержадміністраціями” 
 

 Управління зовнішньоекономічної 

діяльності облдержадміністрації, 

(у разі необхідності) 
 

 командно-штабні навчання з органами управління та силами 
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Дніпропетровської області (з визначенням стану 
готовності до виконання завдань цивільного захисту у мирний час та в 
особливий період) 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

жовтень 
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 штабне тренування з органами управління цивільного захисту 
територіальної підсистеми 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 
листопад 

 
виконавчий комітет Індустріальної районної у місті Дніпро ради 
 

 щодо стану організації роботи відділу ведення Державного реєстру 
виборців відповідно до чинного законодавства України 

 
 Відділ адміністрування державного 

реєстру виборців апарату 
облдержадміністрації, 
листопад 

 
виконавчий комітет Кам’янської міської ради 
 

 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів 
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності 
аварійно-рятувальних служб на місцях шляхом проведення комплексних та 
контрольних перевірок 

 

 ГУ ДСНС України 

у Дніпропетровській області, 

Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

жовтень 

 
 щодо стану реалізації заходів відповідно до Цільової комплексної 

програми розвитку фізичної культури і спорту 
 
 Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації, 

листопад 

 
виконавчий комітет Криворізької міської ради 
 

 щодо стану реалізації заходів відповідно до Цільової комплексної 
програми розвитку фізичної культури і спорту 

 
 Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації, 
листопад 
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виконавчий комітет Нікопольської міської ради 
 

 командно-штабні навчання з органами управління та силами 

цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Дніпропетровської області 
 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

(керівник навчання – Федоров О.Є., 

начальник відділу планування заходів 

цивільного захисту, оповіщення та 

роботи регіональної комісії з питань 

ТЕБ і НС управління цивільного захисту 

облдержадміністрації), 

листопад 
 

виконавчий комітет Новокодацької районної у місті Дніпро ради 
 

 щодо стану організації роботи відділу ведення Державного реєстру 
виборців відповідно до чинного законодавства України 

 

 Відділ адміністрування державного 
реєстру виборців апарату 
облдержадміністрації, 
жовтень 
 

виконавчий комітет Новомосковської міської ради  
 

 щодо надання адміністративних послуг та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
 

 Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

виконавчий комітет Павлоградської міської ради 
 

 щодо надання адміністративних послуг та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності 
 

 Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

виконавчий комітет Тернівської міської ради 
 

 щодо захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання 
 

 Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 командно-штабні навчання з органами управління та силами 

цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Дніпропетровської області 

 
 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

(керівник навчання – Федоров О.Є., 

начальник відділу планування заходів 

цивільного захисту, оповіщення та 

роботи регіональної комісії з питань 

ТЕБ і НС управління цивільного захисту 

облдержадміністрації), 

жовтень 
 

 об’єднані територіальні громади (Широківський район): 
 

Гречаноподівська сільська територіальна громада, 

Карпівська сільська територіальна громада, 

Новолатівська сільська територіальна громада, 

Широківська селищна територіальна громада 
 

 командно-штабні навчання з органами управління та силами 
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту Дніпропетровської області 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

(керівник навчання – Остроух С.Ф., 

заступник начальника управління 

цивільного захисту 

облдержадміністрації – начальник 

відділу захисту населення і територій), 

жовтень 
 

3. Засідання консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації 

 

3.1. Орієнтовний перелік питань, які пропонуються для обговорення 

на засіданнях консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації  

(у тому числі для розгляду у порядку контролю): 

 

 про підсумки соціально-економічного розвитку області 

за січень – вересень 2018 року 

 

 Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

листопад 
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 про схвалення проекту рішення обласної ради “Про обласний 

бюджет на 2019 рік” та Прогнозу обласного бюджету на 2020 і 2021 роки 
 

 Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

листопад 
 

 про організацію роботи щодо економного і раціонального 

використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни в бюджетних установах 
 

 Східний офіс Державної 

аудиторської служби України, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

листопад 
 

3.2. Перелік питань для обговорення на засіданнях колегій 

структурних підрозділів облдержадміністрації: 
 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 

 про стан готовності закладів освіти області до роботи 

в осінньо-зимовий період 2018/2019 року 
 

 жовтень 
 

 про затвердження плану роботи департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 
 

 про підсумки роботи департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації у 2018 році щодо реалізації державної кадрової 

політики 
 

 про підсумки роботи департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації у 2018 році в частині забезпечення та реалізації прав 

громадян на звернення 
 

 грудень 
 

департаменту фінансів облдержадміністрації 
 

 про підсумки виконання бюджету області й обласного бюджету 

за 9 місяців 2018 року 
 

 про стан виконавської дисципліни та організації діловодства 

в департаменті фінансів облдержадміністрації за 9 місяців 2018 року 
 

 жовтень 
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 про проект обласного бюджету на 2019 рік та Прогноз обласного 

бюджету на 2020 і 2021 роки 
 

 про стан реалізації Закону України “Про звернення громадян” 
 

 про реалізацію заходів контролю та моніторингу впровадження їх 

результатів, оцінки ризиків у 2018 році та пропозиції до відповідного 

плану на 2019 рік 
 

 листопад 
 

 про схвалення планів роботи департаменту фінансів 

облдержадміністрації та орієнтованого плану засідань колегій департаменту 

фінансів облдержадміністрації на 2019 рік 

 
 грудень 

 

державного архіву Дніпропетровської області 
 

 про виконання завдань щодо посилення охоронної безпеки та 

протипожежного захисту в архівних установах області 
 

 про стан виконавської дисципліни, кадрової роботи та проходження 

державної служби в держархіві області 
 

 жовтень 
 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

 про роботу галузі за 9 місяців 2018 року 
 

 про організацію медичної допомоги дитячому населенню 

Дніпропетровської області за 9 місяців 2018 року 
 

 про аналіз причин материнської смертності у Дніпропетровській 

області 
 

 жовтень 
 

 про впровадження проекту “Доступні ліки” у 2018 році 

в Дніпропетровській області 
 

 про виконання наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503 

“Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну 

допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу” 
 

 грудень 



 

 

23 

департаменту молоді і спорту облдержадміністрації 
 

 про стан виконавської дисципліни та роботу з контрольними 

документами і зверненнями громадян 
 

 про призначення обласних стипендій для провідних спортсменів 

Дніпропетровської області, які достягли високих результатів (перше – третє 

місця) на офіційних міжнародних змаганнях у 2018 році 
 

 про розвиток пріоритетних видів спорту в області 
 

 про затвердження плану основних напрямків роботи управління у 

справах фізичної культури та спорту облдержадміністрації та календаря 

спортивно-масових заходів Дніпропетровської області на 2019 рік 
 

 грудень 
 

3.3. Засідання інших консультативно-дорадчих органів 
облдержадміністрації: 

 

 комісії з питань забезпечення постачання енергоносіїв в область і 

своєчасних розрахунків за їх споживання 
 

 Управління паливно-енергетичного 

комплексу та енергозбереження 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 координаційної ради з питань протидії туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу при обласній державній адміністрації 

 
 групи управління субпроектом “Підтримка реформування системи 

охорони здоров’я Дніпропетровської області” з впровадженням проекту 

Світового банку “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 

 
 Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 
 громадської екологічної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації 

 
 Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 регіональної ради з питань створення та забезпечення 

функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

 

 обласної робочої групи з розв’язання проблем мешканців 

гуртожитків 

 

 спостережної ради Дніпропетровського обласного фонду підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі 
 

 Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
 

 комісії державних нагород України при Дніпропетровській 

облдержадміністрації 

 

 конкурсної комісії облдержадміністрації на зайняття посади 

керівника структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом 

юридичної особи публічного права 

 

 конкурсної комісії облдержадміністрації на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій “Б” і “В” апарату облдержадміністрації 

 

 конкурсної комісії облдержадміністрації на зайняття посади 

керівника апарату райдержадміністрації та керівника структурного 

підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного 

права 

 

 дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ щодо 

державних службовців категорій посад “Б” та “В”, яких призначає на посади 

та звільняє з посад голова облдержадміністрації 

 
 Управління персоналу апарату 

облдержадміністрації, 
протягом кварталу 

 
 громадської ради при Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації 

 

 Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 регіональної експертної комісії щодо присвоєння відповідного 

статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві 
 

 регіональної комісії для надання фінансової підтримки 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 
 

 конкурсної комісії з визначення переліку підприємств позичальників 

агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 
 

 комісії з розгляду заяв про компенсацію витрат суб’єктам 

господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом та 

хмелярством 
 

 Управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
 

 ради ректорів вищих навчальних закладів при голові 

облдержадміністрації 
 

 Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 обласної комісії з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
 

 обласної комісії з питань надання допомоги незахищеним верствам 

населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах 
 

 комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 
 

 регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату 

працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках 
 

 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 
 

 Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
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 обласної архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування та архітектури Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

 

 Управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 

 постійно діючої обласної комісії з питань розгляду звернень 

громадян при Дніпропетровській обласній державній адміністрації 

 
 Управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату облдержадміністрації, 
щомісяця 
 

 обласної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих 

бюджетів 

 

 Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 
Головне управління Державної 

фіскальної служби у 

Дніпропетровській області, 
щомісяця 

 

 постійно діючої комплексної робочої групи з питань надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури при 

облдержадміністрації 
 

 Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
(за окремо визначеним графіком) 
 

 робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування 

внутрішнього контролю, усунення порушень чинного законодавства та 

запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів 
 
 Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 
Східний офіс Державної 
аудиторської служби України, 
протягом кварталу 
(за окремо визначеним графіком) 
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 обласної призовної комісії 

 
 Управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи 
облдержадміністрації, 

(за окремо визначеним графіком) 

 
 обласної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни відповідно до пунктів 2 і 13 статті 9 Закону України 

“Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту” 

 

 робочої групи із запровадження інтерактивної системи планування, 

виконання та моніторингу місцевих бюджетів Дніпропетровської області 

 

 Дніпропетровської обласної молодіжної ради при голові 

облдержадміністрації 

 
 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

листопад 

 
 робоча група з проведення у 2018 році оцінки ефективності 

здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації та 

райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених 

законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України 

 
 Управління діловодства і контролю 

апарату облдержадміністрації, 

листопад 

 
 

 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

(у разі необхідності) 

 

 Управління інформаційних технологій 
та електронного урядування 

облдержадміністрації, 

жовтень 
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 науково-технічної ради з питань інформатизації та електронного 

урядування облдержадміністрації 
 

 координаційної ради з питань молодіжної політики та 

національно-патріотичного виховання при Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації 
 

 Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації, 

грудень 
 

 робочої групи з питань реалізації спільного проекту “Електронне 

урядування задля підзвітності влади та участі громади” у Дніпропетровській 

області 
 

 міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти 
населення при обласній державній адміністрації 

 

 спостережної комісії Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

 

 регіональної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, 
протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств 

 

 Управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 
грудень 
 

 комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації 
 

 Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, 
грудень 

 Управління інформаційних технологій 

та електронного урядування 

облдержадміністрації, 
листопад 
 

 Управління інформаційних технологій 

та електронного урядування 

облдержадміністрації, 

грудень 
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4. Наради, семінари, конференції, виставки, фестивалі, конкурси, 

акції та інші заходи 
 

Наради: 
 

 із заступниками голови облдержадміністрації та керівниками її 

структурних підрозділів 
 

 Керівництво облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 з головними бухгалтерами закладів освіти обласного 
підпорядкування щодо вивчення окремих питань ведення бухгалтерського 

обліку 
 

 з керівниками комунальних закладів освіти обласного 
підпорядкування з питань рівного доступу до якісної освіти 

 

 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 з питань захисту інформації 
 

 з підрядними організаціями щодо об’єктів будівництва та 

реконструкції об’єктів 
 

 з проектними організаціями щодо об’єктів будівництва та 
реконструкції 

 

 з проектними та будівельними організаціями на об’єктах 

будівництва та реконструкції  
 

 Департамент капітального 

будівництва облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 стосовно впровадження Проекту Світового банку “Поліпшення 

охорони здоров’я на службі у людей” 
 

 Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

 Управління інформаційних технологій та 

електронного урядування 

облдержадміністрації, 

КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою), 

протягом кварталу 
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 з питань створення та ведення містобудівного кадастру 
 

 Управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 з начальниками районних та міських фінансових управлінь 

(департаментів), фахівцями з фінансово-економічних питань об’єднаних 
територіальних громад з питань забезпечення виконання місцевих бюджетів 

за звітний період 
 

 з головними розпорядниками коштів обласного бюджету з питань 

підсумків виконання обласного бюджету за звітний період 
 

 Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 

(у разі необхідності) 
 

 керівниками апаратів, головними бухгалтерами районних державних 

адміністрацій області за результатами перевірки зведеної фінансової і 

бюджетної звітності станом на 01 липня 2018 року та складання звітності 

за III квартал поточного року 
 

 з головними бухгалтерами структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації за результатами перевірки зведеної фінансової та 

бюджетної звітності станом на 01 липня 2018 року та складання звітності 

за III квартал поточного року 
 

 Управління з фінансово-економічних 

питань апарату облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 з за участю начальників управлінь (відділів) агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій щодо підведення підсумків роботи 
за 9 місяців 2018 року в галузі тваринництва та завдання на ΙV квартал 

 

 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрацій та 

виконавчих органів міських рад з питань соціального захисту населення 
щодо питань оплати праці на підприємствах, в установах та організаціях 

області, зайнятості населення та соціально-трудових відносин 
 

 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

жовтень 
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 з начальниками управлінь (відділів) агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій, фахівцями управлінь ветеринарної медицини та 
агентства ідентифікації і реєстрації тварин про хід проведення ідентифікації 

сільськогосподарських тварин 
 

 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

листопад 
 

 з керівниками та фахівцями підприємств щодо підсумків роботи 
харчової та переробної промисловості у 2018 році та проекту програми 

соціально-економічного  розвитку області на 2019 рік 
 

 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

грудень 
 

 щодо проведення різдвяних та новорічних свят, зимових канікул 
 

 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

грудень 
 

Селекторні наради: 
 

 із заступниками міських голів міст обласного значення, міськими 

головами міст районного підпорядкування, заступниками голів 

райдержадміністрацій, сільськими та селищними головами, начальниками 

управлінь (відділів) житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти і науки, керівниками підприємств та 

організацій, що надають житлово-комунальні послуги, та керівниками 

підприємств – постачальників енергоносіїв щодо стану розрахунків за 

спожиті енергоносії, благоустрою населених пунктів, з інших питань у сфері 

житлово-комунального господарства за участю керівників галузевих 

управлінь облдержадміністрації та обласних організацій 
 

 Департамент житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації, 
департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
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 “Про підсумки збирання пізніх сільськогосподарських культур та 

виконання завдання по посіву озимих культур” 
 
 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
жовтень 
 

 “Про завершення осіннього комплексу робіт 2018 року” 
 
 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
листопад 
 

 “Про стан розрахунків за оренду земельних і майнових паїв” 
 
 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 
грудень 
 

Семінари-наради: 
 

 щодо роботи у програмі електронного документообігу 

на базі “ДОК ПРОФ” 
 

 Управління інформаційних технологій 

та електронного урядування 
облдержадміністрації, 

управління діловодства і контролю 

апарату облдержадміністрації, 
ДРІДУ НАДУ, 

протягом кварталу 
 

 з представниками структурних підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, виконкомів міських рад, обласних установ, керівників 

підприємств, громадських організацій з питань взаємодії в сфері молодіжної 

політики 
 

 з керівниками органів студентського самоврядування вищих 

навчальних закладів області, представниками громадських організацій 

області 
 

 з керівниками структурних підрозділів молоді і спорту 

райдержадміністрацій та виконкомів міських рад 
 

 Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 з питань впровадження електронних послуг та роботи Регіонального 

віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської 

області 

 
 Управління інформаційних технологій 

та електронного урядування 

облдержадміністрації, 
департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

КП ГІКНВЦ ДОР(за згодою), 

протягом кварталу 
 

 з керівниками відділів (управлінь) культури, національностей і 

релігій райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад щодо 

дотримання фінансової дисципліни та цільового використання бюджетних 

коштів 

 
 Управління культури, національностей і 

релігій облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 з Дніпропетровським державним інститутом з фізичної культури і 

спорту з питання підвищення кваліфікації тренерів 

 

 з структурними підрозділами з питань фізичної культури та спорту 

виконавчих комітетів міських рад, райдержадміністрацій, обласними 

організаціями фізкультурно-спортивних товариств та відомств щодо 

підготовки та прийому статистичної звітності за формою 2-ФК 

“Звіт з фізичної культури і спорту за 2018 рік” 

 

 Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації, 

жовтень 
 

Семінари: 
 

 з начальниками управлінь (відділів) агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій, головними інженерами агроформувань та фахівцями, 

відповідальними за техніку безпеки про стан безпеки праці та недопущення 

травматизму при проведенні комплексу осінньо-польових робіт в 

агроформуваннях області 

 

 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

жовтень 
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 “Кращі практики молодіжної роботи” 
 

 Управління молоді і спорту 
облдержадміністрації,  
листопад 
 

 з начальниками управлінь (відділів) агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій, головними інженерами агроформувань про хід 

підготовки сільськогосподарської техніки для проведення весняно-польових 

робіт та постановки на зимове зберігання 
 

 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

грудень 
 

Виставки, фестивалі, конкурси, акції: 
 

 презентація книги Світлани Толан, присвячена відзначенню Дня 

захисника України “Оголений нерв” (Дніпропетровська обласна універсальна 

наукова бібліотека імені Первоучителів сло'вянських Кирила і Мефодія) 
 

 виставка творів скульптора Миколи Малишка (Дніпропетровський 

художній музей) 
 

 персональна виставка творів художника України Ірини Костирко 

(Дніпропетровський художній музей) 
 

 Управління культури, національностей і 

релігій облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 фотовиставка до Дня захисника України (фойє на першому поверсі 

облдержадміністрації) 
 

 фотовиставка до Дня вигнання нацистських окупантів із України 

(фойє на першому поверсі облдержадміністрації) 
 

 Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 он-лайн виставка Українська стихія 1917 – 1921 рр.: отамани 

Придніпров’я 

 

 он-лайн виставка до Дня Гідності і Свободи 
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 он-лайн виставка до 85-ї роковини вшанування пам’яті жертв 

Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні 
 

 Державний архів 

Дніпропетровської області,  

листопад 
 

 обласний конкурс “Студент року Дніпропетровщини” 
 

 обласний конкурс “Кращий молодий вчений”, “Краща рада 

молодих вчених” 
 

 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

листопад 
 

 фотовиставка до Дня Гідності та Свободи (фойє на першому поверсі 

облдержадміністрації) 
 

 фотовиставка до Дня пам’яті жертв голодоморів (фойє на першому 

поверсі облдержадміністрації) 
 

 Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, 

листопад 

 

 дитяча виставка робіт МКЗК “Дніпровська дитяча художня школа № 1” 

(Дніпропетровський художній музей) 
 

 Управління культури, національностей і 

релігій облдержадміністрації,  

листопад 
 

 фотопроект “Заради них” 
 

 Управління з питань учасників АТО 

облдержадміністрації, 

грудень 
 

 обласний конкурс “Новорічна казка” серед вихованців інтернатних 

закладів обласного підпорядкування 
 

 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

грудень 
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 виставка творів Петриківського розпису заслуженого майстра 

народної творчості України Тетяни Гарькавої та її учнів (Дніпропетровський 

художній музей) 
 

 виставка авторських ляльок до Новорічних та різдвяних свят  

(Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І.Яворницького) 
 

 Управління культури, національностей і 

релігій облдержадміністрації,  

грудень 
 

Круглі столи: 
 

 Засідання дискусійного клубу для представників громадськості 

“DNIPROLive” 

 
 Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 

щомісячно 
 

 до Дня захисника України 
 

 до Дня вигнання нацистських окупантів із України 
 

 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
жовтень 
 

 до Дня Гідності та Свободи 
 

 до Дня пам’яті жертв голодоморів  
 

 Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
листопад 
 

Тренінги: 
 

 для державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності 
 Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
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Обласні заходи: 
 

 введення в дію об’єктів (проектів, програм) у містах та районах 

області  
 

 Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 до Дня ветерана, Міжнародного дня громадян похилого віку, 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю в області 
 

 Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
 

 до Дня захисника України 
 

 до Дня вигнання нацистських окупантів із України 
 

 Керівництво облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 до Міжнародного Дня музики  
 

 до Дня художника 
 

 з нагоди відкриття театрально-концертного сезону 2018/2019 років 
 

 Управління культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації,  

жовтень 
 

 до Дня Гідності та Свободи 
 

 до Дня пам’яті жертв голодоморів 
 

 Керівництво облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

листопад 
 

 до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 
 

 Управління культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації,  

листопад 
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 до Дня спільних дій в інтересах дітей 

 

 Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

листопад 

 

 з нагоди Новорічних та різдвяних свят у музейних та бібліотечних 

закладах 

 

 Управління культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації,  
грудень 

 

 до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 
 

 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 
грудень 
 

 до Дня Святого Миколая 

 

 Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

грудень 

 

 з нагоди свята “Ялинка – 2019” 

 

 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

грудень 

 

Єдині дні інформування населення області: 

 

 День захисника України; День Українського козацтва; Всесвітній 

день боротьби з захворюваннями на рак молочної залози; Безпека при 

використанні газових та опалювальних приладів; Про роботу центрів надання 

адміністративних послуг з обслуговування громадян і суб’єктів 

господарювання області 

 Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

жовтень 
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 День Гідності та Свободи; День пам’яті жертв голодоморів; 

100-річчя “Листопадового зриву”, українського повстання у Львові, 

внаслідок якого проголошено Західноукраїнську Народну Республіку; 

100-річчя заснування Української академії наук; До 85-ї роковини 

вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні (онлайн 

виставка); Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 3 грудня – Міжнародний 

день інвалідів 

 

 Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

листопад 

 

 Про результати обласного конкурсу на кращу амбулаторію року; 

щодо виконання програми створення та ведення містобудівного кадастру 

Дніпропетровської області; Про підсумки роботи галузі агропромислового 

виробництва у 2018 році та завдання на 2019 рік 

 

 Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

грудень 

 
Телефонні гарячі лінії: 
 

 Контакт-центр голови Дніпропетровської облдержадміністрації 

 

 Центр допомоги переселенцям  

 
 Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
 

 “Щодо звернень працюючих громадян з питань несвоєчасної 

виплати та погашення заборгованості із заробітної плати” 

 

 “Право сімей на державну підтримку” 

 

 “Право сімей на житлову субсидію” 

 

 “Забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб” 
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 “Щодо забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали при 

виконанні військового обов’язку щодо захисту мирних громадян під час 

антитерористичної операції, та членів сімей загиблих” 

 
 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 
протягом кварталу  
 

 “Суспільство проти корупції” 

 
 Сектор з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
протягом кварталу 
 

Прес-конференції: 

 

 до Міжнародного дня осіб похилого віку 

 

 до Міжнародного дня лікаря 

 

 до Дня психічного здоров’я 

 

 до Всесвітнього дня зору 

 

 до Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги 

 

 до Дня захисника України 

 

 до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної 

залози 

 

 до Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом 

 

 до Всесвітнього дня боротьби з інсультом 

 

 до Всесвітнього дня боротьби з псоріазом 
 

 Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

жовтень 
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 до Всесвітнього дня боротьби з діабетом 

 

 до Міжнародного дня відмови від куріння 

 

 до Всесвітнього дня боротьби з хронічними обструктивними 

захворюваннями легень 

 

 до Міжнародного дня недоношених дітей 

 

 до Всесвітнього дня дитини, до Дня педіатра  

 

 Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

листопад 

 

 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

 

 до Міжнародного дня інвалідів 

 

 до Дня Святого Миколая 

 
 Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 
грудень 
 

Прийоми громадян: 

 

 особисті прийоми громадян (в облдержадміністрації та виїзні) 

 

 Керівництво облдержадміністрації, 

управління по роботі зі зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації,  

протягом кварталу  

(за окремими графіками) 

 

Інші заходи: 

 

 з нагоди Дня працівників сільського господарства 

 

 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

протягом кварталу 
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 відеоконференції для об’єднаних територіальних громад 

Дніпропетровської області з питань проведення інструктажу по 

запровадженню системи внутрішнього електронного документообігу 

відповідно до вимог та правил із захисту інформації “ДОК ПРОФ 3” та 

системи управління громадою з використанням реєстрів територіальних 

громад, вулиць, будинків 

 

 Управління інформаційних технологій 
та електронного урядування 

облдержадміністрації, 

КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою),  

протягом кварталу 
 

 заслуховування керівників закладів освіти з питань ефективного 

використання бюджетних коштів, дебіторської та кредиторської 

заборгованості, економії споживання енергоресурсів 

 

 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

щомісяця 

 

 “Патріотичний компас” (ІІІ-й етап - збір-похід Перехрестя) 

 

 “Кузня захисників України – Дніпропетровщина” за напрямом 

національно-патріотичного виховання 

 

 Відкритий обласний турнір “Всеукраїнський дебатний турнір” 

 

 Молодіжний форум 

 
 Управління молоді і спорту 

облдержадміністрації,  

жовтень 

 

 збори щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з 

керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту 

місцевих органів виконавчої влади (м. Миколаїв) 

 
 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

жовтень 
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 з нагоди Дня працівників харчової промисловості 

 

 робоча зустріч з Дніпропетровською обласною громадською 

організацією “Сільськогосподарська консультаційна служба” питань 

розвитку галузі молочного скотарства та малих сімейних ферм у 

Дніпропетровській області 
 

 Управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

жовтень 
 

 курси з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних 

та архівних служб установ з питань організації діловодства 

 

 Державний архів 

Дніпропетровської області,  

жовтень 

 

 показове навчання з питань цивільного захисту (на базі одного з 

підприємств за рішенням Донецької облдержадміністрації) 

 

 День цивільного захисту, Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини у закладах загальної середньої, 

професійно-технічної та дошкільної освіти 

 
 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

жовтень – листопад 
 

 підведення підсумків та нагородження переможців обласного 

конкурсу “Молоді вчені – Дніпропетровщині” 

 

 обласний огляд декоративно-прикладного мистецтва серед 

вихованців інтернатних закладів, присвячений Міжнародному дню інвалідів 

 

 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

листопад 

 

 Міжнародний економічний форум DEF’2018 (м. Дніпро) 

 

 Управління зовнішньоекономічної 

діяльності облдержадміністрації, 

листопад 
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 збори фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів цивільного захисту, – начальників управлінь (відділів, 

відділень, секторів) з питань цивільного захисту райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, начальників розрахунково-

аналітичних груп місцевого рівня 

 
 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

листопад 
 

 Різдвяний бал для учасників АТО, членів їхніх сімей та волонтерів 

 

 Управління з питань учасників АТО 

облдержадміністрації, 

грудень 

 

5. Перелік законодавчих актів, актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, 

що знаходяться на контролі і стали підставою для планування роботи 

облдержадміністрації на жовтень – грудень 2018 року: 

 
Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР 
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 
Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII 
Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР 
Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР 
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III 
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV 
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VІ 
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI 
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI 

 
Закони України 

 
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 № 796-XII 
Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні 

від 21.03.1991 № 875-XІІ 
Про свободу совісті та релігійні організації 23.04.1991 3 № 987-XII 
Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XII 
Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII 
Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII 
Про інвестиційну діяльність від 18.09.1991 № 1560-XII 
Про пенсійне забезпечення від 06.12.1991 № 1931-ХІІ 
Про оборону України від 06.12.1991 № 1932-XII 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
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Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту 
(СНІД) та соціальний захист населення від 12.12.1991 № 1972-ХІІ 

Про альтернативну (невійськову) службу від 12.12.1991 № 1975-XII 
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей від 20.12.1991 № 2011-XII 
Про Службу безпеки України від 25.03.1992 № 2229-XII 
Про військовий обов’язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII 
Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII 
Про інформацію від 02.10.1992 № 2657-XII 
Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII 
Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII 
Про державну допомогу сім’ям з дітьми від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 

від 05.02.1993 № 2998-ХII 
Про науково-технічну інформацію від 25.06.1993 № 3322-XII 

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII 
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу 

від 22.10.1993 № 3551-XII 
Про племінну справу у тваринництві від 15.12.1993 № 3691-ХІІ 
Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII 
Про фізичну культуру і спорт від 24.12.93 № 3809-XII 
Про державну таємницю від 21.01.1994 № 3855-XII 

Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВР 
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

від 05.07.1994 № 80/94-ВР 
Про оплату праці від 24.03.1995 № 108/95-ВР 
Про музеї та музейну справу 29.06.1995 № № 249/95-ВР 
Про боротьбу з корупцією від 05.10.1995 № 356/95-ВР 
Про режим іноземного інвестування від 19.03.1996 № 93/96-ВР 
Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів 

виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин від 18.09.1996 року № 841/96 
Про звернення громадян від 02.10.1996 № 393/96-ВР 
Про відпустки від 15.11.1996 № 504/96 – ВР 
Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР 
Про електроенергетику від 16.10.1997 року № 575/97-ВР 
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів від 23.12.1997 № 771/97-ВР 
Про Національну програму інформатизації від 04.02.1998 № 74/98-ВР 
Про професійно-технічну освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВР 
Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності 

від 03.03.1998 № 147/98-ВР 
Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР 
Про молодіжні та дитячі громадські організації від 01.12.1998 № 281-ХIV 
Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV 
Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV 
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 

від 16.07.1999 № 996-XIV 
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Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ 

Про жертви нацистських переслідувань від 25.03.2000 № 1584-ІІІ 
Про планування і забудову територій від 20.04.2000 № 1699-III 
Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим громадянам                             

від 01.06.2000 № 1768 - ІІІ 
Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III 

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону від 22.06.2000 № 1835-III 

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам від 16.11.2000 № 2109-ІІІ 

Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні від 21.12.2000 № 2157-Ш 

Про автомобільний транспорт від 05.04.2001 № 2344-ІІІ 
Про охорону дитинства від 26.04.2001 № 2402-III 
Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III 

Про об’єднання про співвласників багатоквартирного будинку 
від 29.11.2001 № 2866-III 

Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-IІІ 

Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими державними адміністраціями від 05.03.2002 № 217 

Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-ІV 
Про інноваційну діяльність від 04.07.2002 № 40-IV 
Про охорону праці від 21.11.2002 № 229-IV 
Про органи і служби у справах дітей  та спеціальні установи для дітей 

від 03.04.2003 № 673-IV 
Про електронні документи та електронний документообіг 

від 22.05.2003 № 851-IV 
Про електронний цифровий підпис від 22.05.2003 № 852-IV 
Про соціальні послуги від 19.06.2003 № 966–ІV 
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV 
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності від 11.09.2003 № 1160-VI 
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні 

від 11.12.2003 № 1382-IV 
Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам від 18.05.2004 № 1727-ІV 
Про молоко та молочні продукти від 24.06.2004 № 1870-ІV 
Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV 
Про державну підтримку сільського господарства 24.06.2004 № 1877-IV 
Про соціальний захист дітей війни від 18.11.2004 № 2195-ІV 
Про Загальнодержавну цільову програму “Питна вода України” на 

2011-2020 роки від 03.03.2005 № 2455-IV 
Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності діяльності Консультативної 

ради з питань іноземних інвестицій в Україні від 11.05.2005 № 625/2005 
Про теплопостачання від 02.06.2005 № 2633-IV 
Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2455-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/2455-15
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Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 № 2806-IV 
Про автомобільні дороги 08.09.2005 № 2862-IV 
Про вдосконалення проведення виставково-ярмаркових заходів у Національному 

комплексі “Експоцентр Україна” від 24.09.2005 року № 1337/2005 
Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні від 06.10.2005 № 2961-ІV 
Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні  

від 28.10.2005 № 1513/2005 
Про житловий фонд соціального призначення 12.01.2006 № 3334-IV 
Про державне регулювання у сфері трансферу технологій від 

14.09.2006 № 143-V 
Про управління об’єктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V 
Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375-VI 
Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків  

від 04.09.2008 № 500- VI 
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення 
відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату 
заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат 
від 19.02.2009 № 1027-VI 

Про захист персональних даних від 01.06.2010 № 2297-VI 
Про засади внутрішньої та зовнішньої політики від 01.07.2010 № 2411-VI 
Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на 

період до 2020 року від 21.12.2010 № 2818-VI 
Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI 
Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-VI 
Про внесення змін до Закону України Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності від 07.04.2011 № 3204-VI 
Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності від 19.05.2011 № 3392-VI 
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 

від 08.09.2011 № 3715-VI 
Про зайнятість населення від 05.07.2012 № 5067-VI 
Про екстрену медичну допомогу 05.07.2012 № 5081-VI 
Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні від 22.03.2012 № 4618-VI 
Про адміністративні послуги від 06.09.2012 № 5203-VI 
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України від 15.05.2014 № 1207-VII 
Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою 

від 17.05.2014 № 1223-VII 
Про державну допомогу суб’єктам господарювання 01.07.2014 № 1555-VIII 
Про вищу освіту 01.07.2014 № 1556-VII 
Про очищення влади від 16.09.2014 № 1682-VII 
Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VII 
Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII 
Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

від 20.10.2014 № 1706-VІІ 
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Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки 20.10.2014 року № 1708-VII 

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342-IV 

Про добровільне об’єднання територіальних громад від 05.02.2015 № 157-VIII 
Про відкритість використання публічних коштів від 11.02.2015 № 183-VIII 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) від 12.02.2015 № 191-VIII 
Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 02.03.2015 № 222-VIII 
Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 

прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для 
проведення масштабної енергомодернізації від 09.04.2015 № 327-VIII 

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку від 14.05.2015 № 417-VIII 
Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо 

електронного звернення та електронної петиції від 02.07.2015 № 577-VIII 
Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIII 
Про наукову та науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VII 
Про державну службу від 10.12.2015 № 889-VIII 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних послуг від 12.12.2015 № 888-VIII 

Про публічні закупівлі від 25.12.2015 № 922-VIII 
Про державний бюджет України від 25.12.2015 № 928-VIII 
Про судоустрій і статус суддів 02.06.2016 № 1402-VIII 
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин 
фізичним особам – власникам цих тварин від 08.08.2016 № 506 

Про оцінку впливу на довкілля від 23.05.2017 № 2059-VIII 

Про енергетичну ефективність будівель від 22.06.2017 № 2118VІІІ 
Про Державний бюджет України на 2018 рік від 07.12.2017 № 2246-VIII 

 

Укази Президента України 
 

Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів від 26.11.1998 № 1310/98 

Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді 

від 06.10.1999 № 1285/99 

Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді 

від 24.04.2000 № 612/2000 

Про охорону культурної спадщини від 08.06.2000 № 1805-III 
Про гранти Президента України для обдарованої молоді від 02.08.2000 № 945 

Про Комплексну програму підготовки державних службовців 

від 09.11.2000 № 1212/2000 

Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань 

інформування населення від 17.02.2001 № 101/2001 
Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та 

утвердження здорового способу життя від 15.03.2002 № 258/2002 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1801-19
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Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти 

в Україні від 18.09.2004 № 1102  

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 

розвитку освіти в Україні від 04.07.2005 № 1013/2005 
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей від 11.07.2005 № 1086/2005 

Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного 

регулювання та споживчої політики від 13.07.2005 № 11105/2005 

Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, 

Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, 

чемпіонатах світу та Європи від 19.07.2005 № 1113 

Про відзначення дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

від 22.11.2005 № 1644/2005 

Про вдосконалення державного управління у сфері протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні від 30.11.2005 № 1674 

Про Державний реєстр виборців від 22.02.2007 № 698-V 

Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей 

від 04.05.2007 № 376/2007 

Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу в 

Україні від 12.12.2007 № 1208 

Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями від 20.12.2007 № 1228/2007 

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування від 07.02.2008 № 109/2008 

Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні 

від 20.03.2008 № 244/2008 

Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні                             

від 21.07.2008 № 640/2008 

Про День визволення України від фашистських загарбників 

від 20.10.2009 № 836/2009 

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні 

від 30.09.2010 № 926 
Про Державний Протокол та Церемоніал України від 15.02.2010 № 746/2002 

Про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI 

Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної 

інформації від 05.05.2011 № 547/2011 

Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні 

від 16.12.2011 № 1163/2011 

Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на 

період до 2020 року від 22.10.2012 № 609/2012 

Про День захисника України від 14.10.2014 № 806/2014 

Про засади запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII 

Про День Гідності та Свободи від 13.11.2014 № 872/2014 

Питання впровадження єдиної державної політики реформ в Україні 

від 19.01.2015 № 22/2015 
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Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” від 12.01.2015 № 5/2015 

Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції від 18.03.2015р. № 150 

Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 

років в Україні – геноциду Українського народу від 26.11.2016 № 523/2016 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 

квітня 2017 року Про застосування персональних спеціальних економічних 

та інших обмежувальних заходів (санкцій) від 15.05.2017 № 133/2017 

Про Положення про територіальну оборону України від 23.09.2016 № 406/2016 

Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України від 

11.02.2016 № 44/2016 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України Про Концепцію 

розвитку сектору безпеки і оборони України від 04.03.2016 № 92/2016 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України Про заходи з розвитку 

оборонно-промислового комплексу України від 20.05.2016 № 323/2016 

Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки 

проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2018 році від 15.02.2018 № 44/2017 

Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників 

бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях від 

12.05.2018 № 123/2018 

 

Постанови Кабінету Міністрів України 

 

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 

від 01.08.1992 № 442 

Про поліпшення: виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт, та дітей, які залишилися без 

піклування батьків від 05.04.1994 № 226 

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних 

закладів від 05.04.1994 № 228 

Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

від 21.10.1995 № 848 

Про порядок формування та розміщення держаних замовлень на 

поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням 

від 29.02.1996 № 266 

Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і 

здійснення побічних лісових користувань в лісах України                                    

від 23.04.1996 № 449 
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Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів від 17.09.1996 № 1147 

Про затвердження Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту від 18.02.1997 № 176 

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, 

на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 

засобах масової інформації від 14.04.1997 № 348 

Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями від 24.05.1997 № 507 

Про затвердження Положення, про державну систему моніторингу 

довкілля від 30.03.1998 № 391 

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів 

від 03.08.1998 № 1216 

Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів від 31.08.1998 № 1360 

Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності                          

від 21.09.1998 № 1482 

Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами від 25.03.1999 № 465 

Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих 

на  державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств 

від 19.05.1999 № 859 

Про затвердження Порядку ведення державного обліку та 

паспортизації відходів від 01.11.1999 № 2034 

Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної 

програми і проекту інформатизації від 12.04.2000 № 644 

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо 

одержання громадянами обов’язкової середньої освіти від 12.04.2000 № 646 

Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, 

яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 

який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за ним від 02.08.2000 № 1192 

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру від 22.03.2001 № 270 

Про забезпечення споживачів природним газом від 27.12.2001 № 1729  

Порядок призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми 

від 27.12.2001 № 1751 

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади від 04.01.2002 № 3 

Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів 

на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту 

населення за рахунок субвенції з державного бюджету від 04.03.2002 № 256 
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Про порядок затвердження Порядку проведення та оплати робіт, 

пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, 

організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали 

такі дозволи від 13.03.2002 № 302 

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 

військову службу за контрактом від 21.03.2002 № 352 

Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі 

даних від 12.04.2002 № 522 

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів 

і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації 

окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 

Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи 

“Електронний Уряд” від 24.02.2003 № 208 

Про затвердження Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим громадянам від 24.02.2003 року № 250 

Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету 

від 26.04.2003 № 621 

Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в 

органах виконавчої влади від 10.09.2003 № 1433 

Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення 

умов для її професійного зростання від 10.09.2003 № 1444 

Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні 

ради при спеціальних виховних установах від 01.04.2004 № 429 

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної 

власності від 14.04.2004 № 467 

Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги від 29.04.2004 № 558 

Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технологічного 

потенціалу та інноваційної діяльності в Україні від 16.06.2004 № 1786-IV 

Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти від 25.08.2004 № 1095 

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах від 22.11.2004 № 1591 

Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів від 

15.01.2005 № 42 

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 

влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій  

від 12.03.2005 № 179 

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, і 

державної соціальної допомоги на догляд від 02.04.2005 № 261 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/179-2005-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/179-2005-%D0%BF
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Про затвердження Порядку внесення змін до основних показників 

мобілізаційного плану національної економіки та мобілізаційних планів  

від 26.05.2005 № 396-02 

Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи від 12.07.2005 № 562 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства 

від 15.07.2005 № 587 

Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві від 01.08.2005 № 668 

Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів 

виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що 

належать до сфери їх управління від 03.08.2005 № 688 

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету 

для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 20.09.2005 № 936 

Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів 

державної власності від 30.11.2005 № 1121 

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти від 31.12.2005 № 1312 

Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 

мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме 

від 22.02.2006 № 189 

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів від 09.03.2006 № 268 

Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах від 29.03.2006 № 373 

Про затвердження Порядку використання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам для здійснення заходів, пов’язаних з 

поліпшенням екології та соціально-економічним розвитком м. Кривого Рогу і 

прилеглих до нього населених пунктів від 11.10.2006 № 1406 

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств від 21.02.2007 № 257 

Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 

ресурсів від 23.05.2007 № 761 

Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності 

від 06.06.2007 № 803 

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням 

функцій з управління об’єктами державної власності, та критеріїв визначення 

ефективності управління об’єктами державної власності від 18.06.2007 № 832 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF
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Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта 

архітектури від 11.07.2007 № 903 

Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ–інфекції/СНІДу 

від 11.07.2007 № 926 

Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів 

(відділів) адміністрування Державного реєстру виборців від 18.07.2007 № 943 

Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з 

виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів 

дитячого та дієтичного харчування від 03.10.2007 № 1195 

Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби 

ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах від 17.10.2007 № 886-р 

Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування від 17.10.2007 № 1242 

Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності від 

08.11.2007 № 1314 

Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді                 

у розбудові України від 21.11.2007 № 1333 

Про затвердження Класифікатора звернень громадян від 24.09.2008 № 858 

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини від 24.09.2008 № 866 

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 08.10.2008 № 905 

Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів від 08.10.2008 № 923 

Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за 

державні кошти від 17.10.2008 № 921 

Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий 

період від 30.10.2008 № 948-0015 

Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу         

від 05.11.2008 № 993 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на автобусному маршруті загального користування  

03.12.2008 № 1081 

Про затвердження державної цільової соціальної програми “Молодь 

України” на 2009-2015 роки від 28.01.2009 № 41  

Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ                  

від 02.04.2009 № 288 

Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із 

зверненнями громадян в органах виконавчої влади від 24.06.2009 № 630 

Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів 

дозвільного характеру від 01.07.2009 № 724 

Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-

комунальних послуг від 14.07.2010 № 621 
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Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і 

будівельних робіт від 30.09.2009 № 1104 

Питання Державного комітету з питань науково-технічного та 

інноваційного розвитку від 31.05.2010 № 376 

Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-

комунальних послуг (від 14 липня 2010 року № 621 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету 

Міністрів України від 28.07.2010 № 666 

Про затвердження Порядку погодження застосування процедури 

закупівлі в одного учасника від 28.07.2010 № 668 

Про затвердження Положення про освітній округ від 27.08.2010 № 777 

Про упорядкування окремих питань щодо впровадження спрощеного 

порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування 

витратна оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива від 08.09.2010 № 861 

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики від 03.11.2010 № 996 

Про затвердження Положення про Єдину базу даних, електронних 

адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень 

від 05.01.2011 № 5 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які 

потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і 

“Молода гвардія” від 28.02.2011 № 227 

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 

від 13.04.2011 № 461 

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на 

користування надрами від 30.05.2011 № 615 

Про удосконалення порядку призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

від 06.07.2011 № 774 

Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту 

та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 

належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади від 28.09.2011 № 1001 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка від 12.10.2011 № 1049 

Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві від 30.11.2011 № 1232 
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Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання 

звернень до органів  виконавчої влади та Типового положення про 

контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і 

Севастополя від 18.01.2012 № 21 

Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади 

від 18.07.2012 № 670 

Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми від 25.07.2012 № 660 

Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за 

роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках від 26.09.2012 № 886 

Про внесення змін до переліку спеціальних продуктів дитячого 
харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких 

на митній території України звільняється від оподаткування 

від 24.10.2012 № 969 
Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку 

інформаційного суспільства від 28.11.2012 № 1134 

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг                   
від 30.01.2013 № 57 

Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг від 20.02.2013 № 118 

Про затвердження положень про прийом, стажування в органах 
державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, 

працевлаштування випускників Національної академії державного 

управління при Президентові України, а також переліку органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013–2018 

роках стажування слухачів Національної академії від 01.04.2013 № 255 

Про затвердження Примірного регламенту центру надання 
адміністративних послуг від 01.08.2013 року № 588 

Про затвердження Положення про Державну інформаційну систему 

електронних звернень громадян від 25.12.2013 № 958 
Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету 

від 01.03.2014 № 65 

Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування від 06.08.2014 № 409 

Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються 

з тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг від 01.10.2014 № 505 

Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції від 01.10.2014 № 509 

Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від 

фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги 
постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції 

від 01.10.2014 № 535 
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Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” 

від 16.10.2014 № 563 

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам  

від 05.11.2014 № 637 

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу особи, 

депортованої за національною ознакою від 12.11.2014 № 643 

Деякі питання державного фонду регіонального розвитку 18.03.2015 № 196 

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, 

звільнених у запас або відставку) від 31.03.2015 № 179 

Про Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням 31.03.2015 № 200 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової 

строкової служби від 08.04.2015 № 185 

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних 

громад від 08.04.2015 № 214 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 05.11.2008 № 976 і від 03.11.2010 № 996 від 08.04.2015 № 234 

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад  

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 

на 2015-2017 роки від 29.04.2015 № 265 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12.01.2011р. № 11 Про затвердження Порядку акумулювання 

сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на 

спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів від 05.05.2015 № 262 

Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів від 29.05.2015 № 300 

Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості 

внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки від 08.07.2015 № 505 

Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого нічного побутового палива від 05.08.2015 № 570 
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Деякі питання використання доменних імен державними органами у 

українському сегментів Інтернету від 21.10.2015 № 851 

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень від 25.12.2015 № 1127 

Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в 

лікувально-профілактичних закладах для ветеранів війни від 27.01.2016 № 34 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 

03.02.2016 № 48 

Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на 2016 – 2020 роки від 18.02.2016 № 148 

Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу 

достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та 

отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, 

інших виплат, що здійснюються за рахунок кошті державного та місцевих 

бюджетів, коштів пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від 18.02.2016 № 136 

Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам від 08.06.2016 № 365 

Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості 

проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для 

проходження психологічної реабілітації та назад від 23.08.2016 № 528 

Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 

послуги з централізованого опалення (теплопостачання) та послуг з газо-, 

електропостачання для індивідуального опалення від 23.08.2016 № 534 

Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність 

державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному 

капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також 

господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать 

господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків 

від 09.11.2016 № 1067 

Про формування та ведення реєстру контрактів, укладених з 

керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки  

від 21.12.2016 № 991 

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів від 28.12.2016 № 1045 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для часткової компенсації вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва від 

01.03.2017 № 130 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я 

від 06.04.2014 № 2002-VIII 

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.12.1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року № 394 
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Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення 

від 19.10.2017 № 2168-VIII 

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у 

сільській місцевості від 14.11.2017 № 2206-VIII 

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі 

оцінки впливу на довкілля від 13.12.2017 № 989 

Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не 

підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін 

діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля від 

13.12.2017 № 1010 

Про затвердження Порядку передачі документації для надання 

висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 

від 13.12.2017 № 1026 

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та 

розбудови миру в східних регіонах України від 13.12.2017 № 1071 

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 

рік від 27.12.2017 року № 981-р  

Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату від 27.12.2017 № 1098 

Про затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків, 

пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки від 11.01.2018 № 7 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку 

фермерських господарств від 07.02.2018 № 106 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки галузі тваринництва від 07.02.2018 № 107 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню від 28.03.2018 № 283 

Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування 

населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори 

про медичне обслуговування населення від 28.03.2018 № 391 

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від 18.04.2018 № 280 

Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій від 25.04.2018 № 410 

Деякі питання електронної системи охорони здоров’я від 25.04.2018 № 411 

Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні 

дитини одноразової матеріальної допомоги “пакунок малюка” 

від 20.08.2018 № 512 

Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадянам від 11.07. 2018 № 551 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України 
 

Про затвердження Концепції формування системи національних 

електронних інформаційних ресурсів від 05.05.2003 № 259-р 

Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів  

виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з 

поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов 

інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів 

від 18.12.2003 № 779-р 

Про затвердження заходів з реалізації Концепції формування системи 

національних електронних інформаційних ресурсів від 31.12.2003 № 828-р 

Про затвердження систем кваліфікації необхідних для функціонування 

Державного реєстру виборців від 25.07.2007 № 563-р 

Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики 

травматизму невиробничого характеру від 08.11.2007 № 980-р 

Про заходи щодо забезпечення виконання деяких положень Закону 

України Про Державний реєстр виборців від 17.07.2009 року № 895-р 

Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними 

закладами, підпорядкованими МОН України від 21.01.2009 № 42-р 

Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному 

поглинанню та захопленню підприємств від 09.06.2010 № 1199-р 

Про схвалення Концепції створення Національної системи 

опрацювання звернень до органів виконавчої влади від 09.06.2011 № 589-р 

Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної 

співпраці, кооперації та інтеграції від 21.09.2011 № 896-р 

Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту в українське суспільство на період до  

2020 року від 22.08.2012 року № 605-р 

Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної 

системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів. Від 05.09.2012 № 634-р 

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей 

високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва                         

від 07.11.2012 № 865-р 

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства 

від 15.05.2013 № 386-р 

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні від 01.04.2014 № 333-р 

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг від 16.05.2014 № 523-р 

Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону 

України “Про очищення влади” від 16.10.2014 № 1025-р 

Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення від 07.11.2014 № 1085-р 
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Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася 

антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р 

Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-

аналітичної системи “Прозорий бюджет” від 11.02.2016 № 92-р 

Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення 

заборгованості із заробітної плати від 22.07.2016 № 517- р 

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2018 рік від 30.11.2016 № 898-р 

Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство 

“Відкритий Уряд” у 2016-2018 роках від 30.11.2016 № 909-р 

Про затвердження переліку та складу госпітальних округів 

Дніпропетровської області від 22.03.2017 № 203-р 

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні 

від 20.09.2017 № 649-р 

Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та 

плану заходів щодо її реалізації від 08.11.2017 № 797-р 

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості від 06.12.2017 № 983  

 

Розпорядження голови облдержадміністрації 

 

Про забезпечення виконання Указу Президента України від 7 лютого 

2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування” 

від 15.02.2008 № Р-54/0/3-08, зі змінами 

Про створення постійно діючої обласної комісії з питань розгляду 

звернень громадян при Дніпропетровській облдержадміністрації 

від 03.03.2008 № Р-78/0/3-08, зі змінами 

Про затвердження Положення про управління зовнішньоекономічної діяльності 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 29.04.2013 № Р-336/0/3-13 

Про затвердження Порядку здійснення зовнішніх зносин облдержадміністрацію та 

райдержадміністраціями від 04.10.2013 № Р-834/0/3-13 

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 

02 квітня 2009 року № Р-161/0/3-09 (Про створення обласної комісії з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв в область і своєчасних розрахунків заїх 

споживання від 27.07.2014 року № Р-370/0/3-14 

Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

Законом України “Про очищення влади” від 17.02.2015 № Р-63/0/3-15 

Про затвердження Положення про УПРАВЛІННЯ  

АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 27.08.2015 № Р-503/0/3-15 
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Про міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти 

населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації від 

30.12.2015 № Р-783/0/3-15 

Про погодження проекту Програми підтримки агропромислового комплексу 

Дніпропетровської області у 2017 – 2021 роках” від 27.09.2016 № 666/0/3-16 

Про створення спостережної комісії Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 27.12.2016 № Р-903/0/3-16 

Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких 

засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 28.03.2018 № 218-р 

 

6. Примірний перелік розпоряджень голови облдержадміністрації з 

терміном виконання у жовтень – грудень 2018 року, які пропонується 

зняти з контролю: 

 

Про організацію виконання Плану реалізації Стратегії розвитку 

Дніпропетровської області на період до 2020 року на 2015–2017 роки 

(від 01.02.2016 №Р-37/0/3-16) 

 

 Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації, 

листопад 

 

Про затвердження Плану комплектування Навчально-методичного 

центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської 

області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 

2018 навчальний рік (від 11.12.2017 №Р-647/0/3-17) 

 

 Управління цивільного захисту 

облдержадміністрації, 

грудень 

 

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року 

(від 27.03.2018 № Р-168/0/3-18) 

 
 Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 

грудень 

 

7. Міжнародні, державні, професійні, релігійні свята та пам’ятні 

дати: 

 
Міжнародний день музики 
 

01 жовтня 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=231
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Міжнародний день ненасильства 
 

02 жовтня 

Міжнародний день соціального педагога 
 

02 жовтня 

Всесвітній день тварин 
 

04 жовтня 

Всесвітній тиждень космосу 
 

04 жовтня 

Всесвітній День вчителя 
 

05 жовтня 

Український День вчителя (День працівників освіти чи 
День освітянина) 
 

07 жовтня 

День юриста України 08 жовтня 
 

Всесвітній день пошти (Міжнародний день поштової 
служби) 
 

09 жовтня 
 

Всесвітній день психічного здоров’я  
 

10 жовтня 

День працівників стандартизації та метрології   10 жовтня 
 

Всесвітній день зору 
 

11 жовтня 

100 – річчя Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара 
 

12 жовтня 

Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги 
 

13 жовтня 

День художника України 14 жовтня 
 

День працівників державної санітарно-епідеміологічної 
служби України 
 

14 жовтня 
 

День захисника України 
 

14 жовтня 

Свято Покрови Пресвятої Богородиці 
 

14 жовтня 

День Українського козацтва 
 

14 жовтня 

Міжнародний день білої тростини 
 

15 жовтня 

Всесвітній день здoрoвoгo харчування 
 

16 жовтня 

Європейський День боротьби з торгівлею людьми 
 

18 жовтня 
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Річниця вступу України до Ради Європи 
 

18 жовтня 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак 
молочної залози 
 

20 жовтня 

День працівників целюлозно-паперової промисловості 
 

20 жовтня 

День працівників харчової промисловості 
 

21 жовтня 

Всесвітній день людей з вадами мовлення 
 

22 жовтня 

Міжнародний день шкільних бібліотек 
 

22 жовтня 

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН) 
 

24 жовтня 

Тиждень роззброєння 
 

24 жовтня 

День вигнання нацистських окупантів із України  
 

28 жовтня 

День автомобіліста і дорожника 
 

28 жовтня 

Всесвітній день боротьби з псоріазом 
 

29 жовтня 

Міжнародний день Чорного моря 
 

31 жовтня 

День народження Європейського союзу (Дата заснування 
ЄС) 
 

03 листопада 
 

День ракетних військ і артилерії  03 листопада 
 

День інженерних військ  03 листопада 
 

День залізничника 
 

04 листопада 

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього 
середовища під час війни та збройних конфліктів 
 

06 листопада 

Всесвітній день містобудування (урбанізму) 
 

08 листопада 

День української писемності та мови 
 

09 листопада  

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 
народного мистецтва 
 

09 листопада 

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та 
антисемітизму 
 

09 листопада  
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Всесвітній день молоді 
 

10 листопада 

Всесвітній день науки 
 

10 листопада 

Міжнародний день бухгалтерії 
 

10 листопада 

День працівника соціальної сфери України 
 

11 листопада 

Всесвітній День боротьби з пневмонією 
 

12 листопада 

Міжнародний день сліпих 
 

13 листопада 

Всесвітній день боротьби з діабетом 
 

14 листопада 

Міжнародний день відмови від паління 
 

15 листопада  

День морської піхоти України 16 листопада 
 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку 
 

16 листопада  

Міжнародний день терпимості (толерантності) 
 

16 листопада  

День студента 
 

17 листопада 

Всесвітній день боротьби з хронічними обструктивними 
захворюваннями легень  
 

17 листопада 

День працівників сільського господарства 
 

18 листопада 

День працівників гідрометеорологічної служби 
 

19 листопада 

День скловиробника (День працівника скляної 
промисловості) 
 

19 листопада 

Всесвітній день дитини 
 

20 листопада 

Всесвітній день рибальства 
 

21 листопада 

Всесвітній день телебачення 
 

21 листопада 

День Гідності та Свободи 
 

21 листопада  

День вшанування пам’яті жертв голодоморів 
 

24 листопада  

Міжнародний день захисту інформації 
 

30 листопада 
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День працівників прокуратури  01 грудня 
 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
 

01 грудня 

Ханука  02 – 10 грудня 
 

Міжнародний день людей з інвалідністю 
 

03 грудня 

Введення у храм Пресвятої Богородиці 04 грудня 
 

День Збройних Сил України 06 грудня 
 

День працівників статистики 06 грудня 
 

Міжнародний день цивільної авіації 
 

07 грудня 

День місцевого самоврядування 
 

07 грудня   

Міжнародний день боротьби з корупцією 
 

09 грудня 

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, 
вшанування їхньої людської гідності і попередження цих 
злочинів 
 

09 грудня 

Всесвітній день футболу 
 

10 грудня 

День прав людини 
 

10 грудня 

День Сухопутних військ України 12 грудня 
 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 
 

14 грудня 

День працівників суду 
 

15 грудня   

День працівника державної виконавчої служби 
 

17 грудня  

День адвокатури 
 

19 грудня 

Міжнародний день солідарності людей 
 

21 грудня 

День енергетика 
 

22 грудня   

День працівників дипломатичної служби 
 

22 грудня   

День працівників архівних установ 
 

24 грудня   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=327
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=329
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=683
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=683
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=683
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=330
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=332
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=343


 

 

67 

Різдво Христове 25 грудня 
 

День інформаційно-медійних структур Міністерства 
оборони України та Збройних Сил України 
 

29 грудня 

 

Ювілейні дати міст, районів, сіл, селищ, підприємств, установ та 

організацій: 

 
01 серпня 50 років комунальному позашкільному навчальному 

закладу “Криворізька міська музична  

школа № 11”, м. Кривий Ріг 

(святкування – 19 жовтня) 

 
17 серпня 100 років Дніпровському національному університету 

імені Олеся Гончара, м. Дніпро 

(святкування – 11 – 13 жовтня) 

 
01 вересня 100 років Марганецькій гуманітарній гімназії 

ім. Т.Шевченка Марганецької міської ради, 

м. Марганець 

(святкування – 26 жовтня) 

 
01 вересня 100 років комунальному закладу “Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 2”, м. Нікополь 

(святкування – 26 жовтня) 

 
вересень 50 років комунальному закладу “Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 6”, м. Нікополь 

(святкування – 01 листопада) 

 
01 жовтня 50 років Тернівському професійному гірничому 

ліцею, м. Тернівка 

(святкування – 02  жовтня) 

 
01 жовтня 50 років бібліотеці-філіалу № 23 комунального 

закладу культури “Міська бібліотека для 

дорослих” , м. Кривий Ріг 

(святкування – листопад, дата 

уточнюється) 
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08 жовтня 50 років товариству з обмеженою відповідальністю 

“Першотравенський ремонтно-механічний 

завод”, м. Першотравенськ 

(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 
15 жовтня 50 років криворізькій загальноосвітній школі 

І – ІІІ ступенів № 109, м. Кривий Ріг 

(святкування – 1 2жовтня) 

 
15 жовтня 50 років Профілакторію Покровського 

гірничо-збагачувального комбінату, 

м. Покров 

 
17 жовтня 50 років міському комітету по фізичній культурі та 

спорту, м. Покров 

(дата святкування уточнюється) 

 
20 жовтня 150 років селу Миколаївка, Васильківський район 

(святкування – 14 жовтня) 

 
24 жовтня 75 років закладу загальної середньої освіти № 12 

управління освіти виконавчого комітету 

Новомосковської міської ради, 

м. Новомосковськ 

(святкування – 26 жовтня) 

 
27 жовтня 75 років Покровсько-Тернівському об’єднаному 

районному військовому комісаріату, 

м. Кривий Ріг 

 
28 жовтня 75 років Кам’янському професійному ліцею, 

м. Кам’янське 

 
01 листопада 75 років дитячому дошкільному закладу № 1 

“Калинка” П’ятихатської міської ради, 

П’ятихатський район 

(святкування – 02 листопада) 

 
06 листопада 100 років Любимівській сільській раді, 

Дніпровський район 

(святкування – 14 жовтня) 
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07 листопада 75 років закладу загальної середньої освіти № 2 

управління освіти виконавчого комітету 

Новомосковської міської ради, 

м. Новомосковськ 
 

07 листопада 50 років Романківському сільському клубу, 

Покровський район 
 

листопад 100 років навчально-виховному комплексу № 1 

управління освіти виконавчого комітету 

Новомосковської міської ради, 

м. Новомосковськ 

(святкування – листопад, дата 

уточнюється) 
 

21 грудня 50 років комунальному закладу “Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 203”, 

м. Кривий Ріг 

(святкування – грудень, дата уточнюється) 
 

31 грудня 75 років структурному підрозділу “Апостолівська 

дистанція колії” регіональної філії 

“Придніпровська залізниця” публічного 

акціонерного товариства “Українська 

залізниця”, Апостолівський район 

(святкування – 19 грудня) 
 

 100 років Покровській сільській раді, 

Нікопольський район 

(святкування – 14 жовтня) 
 

 50 років комунальному закладу “Жовтянський 

сільський клуб”, Софіївський район 

(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 
 

 50 років Олександрівському будинку культури, 

Широківський район 

(святкування – 14 жовтня) 
 

 100 років Дніпропетровському академічному 

українському музично-драматичного театру 

ім.Т.Г.Шевченка 

(дата святкування уточнюється) 
 

 200 років селу Володимирівка, 

Апостолівський район 

(святкування – 13 жовтня) 
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Знаменні дати сіл, селищ, міст, районів, підприємств, установ та 

організацій: 

 

09 січня 55 років Автотранспортному коледжу Державного 

вищого навчального закладу “Криворізький 

національний університет”, м. Кривий Ріг 

(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

29 квітня 30 років Криворізькій загальноосвітній школі 

І – ІІІ ступенів № 124, м. Кривий Ріг 

(святкування – 05 жовтня) 

 

22 червня 30 років державному професійно-технічному 

навчальному закладу “Марганецький 

професійний ліцей”, м. Марганець 

(святкування – 05 жовтня) 

 

01 липня 45 років Криворізькій загальноосвітній школі 

І – ІІІ ступенів № 113, м. Кривий Ріг 

(святкування – 05 жовтня) 

 

19 серпня 95 років селу Бровки, Васильківський район 

(святкування – 14 жовтня) 

 
01 вересня 60 років Криворізькій загальноосвітній школі 

І – ІІ ступенів № 104, м. Кривий Ріг 

(святкування – 05 жовтня) 

 

01 вересня 55 років комунальному закладу “Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 12”, м. Нікополь 

(святкування – 04 жовтня) 
 

01 вересня 30 років комунальному закладу “Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 22”, м. Нікополь 

(святкування – 05 жовтня) 
 

01 вересня 65 років комунальному закладу “Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 21”, м. Нікополь 

(святкування – 02 листопада) 
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01 вересня 80 років Криворізькій загальноосвітній школі 

І – ІІІ ступенів № 29, м. Кривий Ріг 

(святкування – 05 жовтня) 

 

01 вересня 30 років комунальному закладу “Горьківський НВК 

“Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” 

Дніпровський район  

(святкування – 05 жовтня) 

 

01 вересня 65 років Марганецькій спеціалізованій природно-

математичній школій I – III ступенів № 11 

Марганецької міської ради, м. Марганець 

(святкування – 26 жовтня) 

 

вересень 35 років Криворізькій загальноосвітній школі 

І – ІІІ ступенів № 118, м. Кривий Ріг 

(святкування – 05 жовтня) 

 

01 жовтня 105 років комунальному закладу “Апостолівська 

центральна районна лікарня”, 

Апостолівський район 

 

01 жовтня 80 років комунальному закладу “Середня 

загальноосвітня школа № 23”, м. Кам’янське 

(святкування не планується) 

 

01 жовтня 70 років комунальному закладу “Міський центр-

комплекс позашкільної роботи”, 

м. Марганець 

(святкування – 26 жовтня) 

 

02 жовтня 55 років професійно – технічному училищу № 79, 

Петриківський район 

02 жовтня 55 років державний професійно-технічному 

навчальному закладу “Томаківський 

професійний аграрний ліцей”, Томаківський 

район 

 

05 жовтня 95 років Царичанському району 
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14 жовтня 95 років Покровському району 

 

14 жовтня 239 років селищу міського типу Покровське, 

Покровський район 

15 жовтня 15 років комунальному позашкільному навчальному 

закладу “Першотравенська дитячо-юнацька 

спортивна школа “Шахтар”, 

м. Першотравенськ 

(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

17 жовтня 22 роки територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг), м. Жовті Води 

(дата святкування уточнюється) 

 

18 жовтня 212 років селу Кам’янка, Софіївського району 

(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

19 жовтня 80 років П’ятихатській міській раді, 

П’ятихатський район 

 

23 жовтня 75 років з дня вигнання нацистських окупантів із 

Верхньодніпровського району 

 

24 жовтня 85 років комунальному закладу “Криворізька міська 

лікарня № 1” Дніпропетровської обласної 

ради, м. Кривий Ріг 

(святкування – листопад, дата 

уточнюється) 

 

25 жовтня 75 років з дня вигнання нацистських окупантів 

із міста Дніпро 

(дата святкування уточнюється) 

 

25 жовтня 55 років комунальному дошкільному навчальному 

закладу (Центр розвитку дитини) № 2 

“Веселі дзвіночки”, м. Вільногірськ 

(дата святкування уточнюється) 
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26 жовтня 80 років комунальному закладу “Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 26 

“Золота рибка”, м. Кам’янське 

 
26 жовтня 75 років з дня вигнання нацистських окупантів 

із селища міського типу Солоне  

 
27 жовтня 67 років будинку дитячої творчості, 

Петриківський район 
 

28 жовтня 7 років комунальному підприємству “Спеціалізоване 

комунальне підприємство Ритуал” 

Петропавлівської селищної ради, 

Петропавлівський район 
 

29 жовтня 1 рік Миколаєвській об’єднаній територіальній 

громаді, Васильківський район 

(святкування – 14 жовтня) 
 

30 жовтня 60 років комунальному закладу спеціалізованої 

мистецької освіти “Дитяча художня школа 

ім.  Т.Я. ПАТИ”, Петриківський район 
 

30 жовтня 57 років дитячому навчальному закладу № 1 

“Сонечко”, Петриківський район 
 

жовтень 95 років Петропавлівському району 

(святкування – 19 жовтня) 
 

жовтень 20 років Новомосковському міському ліцею 

“Самара”, м. Новомосковськ 

(святкування – 26 жовтня) 
 

жовтень 110 років етнографічному гуртку самодіяльного 

об’єднання декоративно – прикладного 

мистецтва “Самара” Новомосковського 

міського будинку культури ім. О.Гончара, 

м. Новомосковськ 

(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 
 

жовтень 120 років комунальному вищому навчальному 

закладу “Дніпропетровська академія 

музики ім. М. Глінки”, м. Дніпро 

(святкування – 29 жовтня) 
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жовтень 98 років Новокодацькому району, м. Дніпро 

(святкування не планується) 

 

жовтень 90 років селу Маяк Надеждівської сільської ради, 

Криворізький район 

(святкування – 15 жовтня) 

 

жовтень 207 років селу Володимирівка, Софіївського району 

(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

жовтень 110 років гімназії № 3 управління освіти виконавчого 

комітету Новомосковської міської ради, 

м. Новомосковськ 

(святкування – 26 жовтня) 

 

01 листопада 80 років комунальному закладу “Центр 

позашкільної роботи та дитячої 

творчості ім. О.Кошового”, м. Кам’янське 

 

01 листопада 80 років управлінню праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Марганецької міської ради, м. Марганець 

(святкування – 12 листопада) 

 

06 листопада 60 років комунальному закладу “Писарівський 

Будинок культури”, Синельниківський район 
 

07 листопада 95 років селу Вільне, Апостолівський район 

(святкування – 14 жовтня) 

 

07 листопада 55 років Верхньодніпровському районному історико-

краєзнавчому музею, Верхньодніпровський 

район 

 

11 листопада 55 років комунальному підприємству “Павлоградське 

виробниче управління водопровідно -

 каналізаційного господарства”, 

м. Павлоград 

 

13 листопада 55 років комунальному підприємству “Павлоградське 

виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства”, м. Павлоград 
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16 листопада 108 років селу Жовте, Софіївського району 

(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

17 листопада 44 роки Надеждівському сільському будинку 

культури, Криворізький район 

17 листопада 85 років Чечелівському району, м. Дніпро 

(святкування – 22 – 23 листопада) 

 

18 листопада 135 років селу Любимівка, Софіївського району 

(святкування – листопад, дата 

уточнюється) 

 

18 листопада 30 років комунальному закладу дошкільний 

навчальний заклад ясла-садок загального 

розвитку “Світлячок”, Новоолександрівської 

сільської ради, Дніпровський район 

(святкування – 08 листопада) 

 

24 листопада 60 років комунальному закладу “Криворізька міська 

лікарня № 16” Дніпропетровської обласної 

ради, м. Кривий Ріг 

(святкування – 23 листопада) 

 

листопад 15 років народному аматорському вокальному 

колектиув “Заспів” Новомосковського 

міського будинку культури ім. О.Гончара, 

м. Новомосковськ 

(святкування – листопад, дата 

уточнюється) 

 

листопад 1 рік Межівській об’єднаній територіальній 

громаді, Межівський район 

(дата святкування уточнюється) 

 

01 грудня  Центральному району, м. Дніпро 

(святкування не планується) 

 

6 грудня 1 рік комунальному підприємству “Еко – сервіс” 

Петропавлівської селищної ради, 

Петропавлівський район 
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12 грудня 60 років комунальному закладу “Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) центр 

розвитку дитини № 39 “Ромашка”, 

м. Кам’янське 

(святкування – 19 грудня) 

 

14 грудня 110 років комунальному закладу “Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів № 16”, м. Нікополь 
(святкування не планується) 
 

14 грудня 96 років Петриківській філії Петриківського опорного 

закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської 

селищної ради, Петриківський район 

 

20 грудня 25 років Новомосковському міському центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

м. Новомосковськ 

 

21 грудня 40 років комунальному дошкільному навчальному 

закладу (ясла-садок) № 8 комбінованого 

типу “Білочка” Вільногірської міської ради, 

м. Вільногірськ 

(дата святкування уточнюється) 

 

21 грудня 28 років Жовтоводській міській філії 

Дніпропетровського обласного центру 

зайнятості, м. Жовті Води 

 

22 грудня 20 років комунальному підприємству Телерадіостудія 

“Досвітні вогні” П’ятихатської міської ради, 

П’ятихатський район 

(святкування – 16 листопада) 

 

25 грудня 55 років Першотравенській загальноосвітній школі 

І – ІІІ ступенів № 1, м. Першотравенськ 

(святкування – грудень, дата уточнюється) 

 

25 грудня 55 років початковому спеціалізованому мистецькому 

навчальному закладу “Солонянська дитяча 

музична школа” 

(святкування – 22 грудня) 
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27 грудня 85 років державному підприємству “Державний 

інститут по проектуванню підприємств 

гірничорудної промисловості 

“Кривбаспроект”, м. Кривий Ріг 

(святкування – грудень, дата уточнюється) 

 

26 грудня 60 років державній установі “Жовтоводська виправна 

колонія № 26”, м. Жовті Води 

30 грудня 75 років з дня вигнання нацистських окупантів 

із селища міського типу Томаківка 

грудень 2 роки Новопавлівській об’єднаній територіальній 

громаді, Межівський район 

(дата святкування уточнюється) 

 

 55 років сільському клубу села Мар’їна роща 

Миколаївської сільської ради, 

Петропавлівський район 

(святкування – 10 листопада) 

 

 95 років Нікопольському району 

(святкування – 12 жовтня) 

 

 96 років селу Діброва, Покровський район 
(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

 96 років селу Орли, Покровський район 
(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

 96 років селу Киричкове, Покровський район 
(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

 96 років селу Кривобокове, Покровський район 
(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

 96 років селу Малинівка, Покровський район 
(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 
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 96 років селу Маяк, Покровський район 
(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

 96 років селу Мечетне, Покровський район 
(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

 96 років селу Солоне, Покровський район 
(святкування – жовтень, дата 

уточнюється) 

 

 120 років станції Ерастівка Дніпровської дирекції 

Придніпровської залізниці, П’ятихатський 

район 

(святкування – грудень, дата уточнюється) 

 

 270 років Обухівській селищній раді, 

Дніпровський район 

(святкування – 06 жовтня) 

 

 240 років селу Новопідкряж, Царичанський район 

(святкування – 14 жовтня) 

 

 231 рік селищу Широке, Широківський район 

(святкування – 14 жовтня) 

 

 

 

 

 

Керівник апарату облдержадміністрації                        А.Л.ТИМЧУК 
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