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1 Про дострокове припинення 

альтернативної 

(невійськової) служби (Крука 

Т.С.)

Р-1/0/3-17 від 

06.01.2017

1/13/2017 Департамент 

соціального 

захисту населення

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

дострокове, 

припинення, 

альтернативна, 

служба

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

2 Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 04 

березня 2008 року № Р-

101/0/3-08 (Про щорічний 

Всеукраїнський конкурс 

"Кращий державний 

службовець")

Р-2/0/48-17 від 

11.01.2017

1/13/2017 Управління 

персоналу 

апарату

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, організаційний 

комітет, конкурс, 

державний 

службовець

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

3 Про затвердження плану 

проведення аудитів місцевих 

бюджетів у 

Дніпропетровській області на 

2017 рік

Р-3/0/48-17 від 

12.01.2017

1/13/2017 Департамент 

фінансів

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

план, проведення, 

аудит, місцеві 

бюджети

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

4 Про затвердження Порядку 

надання та використання у 

2017 році субвенції з 

обласного бюджету до 

місцевих бюджетів на 

капітальні видатки та 

облаштування об’єктів 

соціально-культурної сфери

Р-5/0/3-17 від 

12.01.2017

1/13/2017 Управління  

капітального 

будівництва

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

порядок, надання, 

субвенції, обласний 

бюджет

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒
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5 Про надання ТОВ “ВЕСТ ОЙЛ 

ГРУП” дозволу на розробку 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

площею 1,0000 га на умовах 

оренди

Р-6/0/3-17 від 

13.01.2017

1/13/2017 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

розробка, технічна 

документація, оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

6 Про надання Самойленко Г.Г. 

дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

площею 0,5780 га в оренду

Р-8/0/3-17 від 

13.01.2017

1/13/2017 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

розробка 

документації, 

земельна ділянка, 

оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

7 Про реєстрацію статутів 

релігійних громад

Р-9/0/3-17 від 

13.01.2017

1/13/2017 Управління 

культури, 

національностей і 

релігій

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

реєстрація, статути, 

релігійні громади,

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

8 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2017 

рік

Р-10/0/3-17 від 

16.01.2017

1/22/2017 Управління з 

фінансово-

економічних 

питань апарата 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

затвердження, 

паспорт, бюджетні 

програми

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒
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9 Про здійснення планового 

аудиту ефективності

Р-11/0/3-17 від 

17.01.2017

1/22/2017 Управління 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадміністр

ації

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

здійснення, плановий 

аудит ефекривності

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

10 Про розподіл коштів фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища 

обласного бюджету

Р-12/0/3-17 від 

17.01.2017

1/22/2017 Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів ДОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

розподіл, кошти, 

фонд, природнє 

середовище

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

11 Про реєстрацію змін до 

статутів релігійних громад

Р-14/0/3-17 від 

17.01.2017

1/22/2017 Управління 

культури, 

національностей і 

релігій

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

реєстрація, статути, 

релігійні громади,

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

12 Про організацію роботи щодо 

підвищення кваліфікації 

державних службовців та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування за 

регіональною програмою 

навчання на 2017 рік

Р-15/0/3-17 від 

17.01.2017

1/22/2017 Управління 

персоналу 

апарату

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

організація, робота, 

підвищення 

кваліфікації, 

державні службовці

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

13 Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2017 

рік

Р-17/0/3-17 від 

20.01.2017

1/22/2017 Управління з 

фінансово-

економічних 

питань апарата 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

затвердження, 

паспорт, бюджетна 

програма

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

14 Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації  від 

23.04.2014 № Р-232/0/3-14 

(Про встановлення ліміту 

легкових автомобілів, що 

обслуговують апарат та 

структурні підрозділи 

Р-18/0/3-17 від 

23.01.2017

1/27/2017 Управління з 

фінансово-

економічних 

питань апарата 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

зміни, ліміт, легкові 

автомобілі, 

обслуговування

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

3



№ 

п/п
Назва документа

№ док., дата 

створення

Дата 

надходження 

документа

Розробник 

документа
Галузь Ключові слова Тип, носій Тип документа

Форма 

зберігання 

документа

Місце 

зберігання 

документа

Дод. 

Інф.

15 Про затвердження висновку 

щодо відповідності проектів 

рішень про добровільне 

об"єднання територіальних 

громад (Межівська ОТГ)

Р-19/0/3-17 від 

24.01.2017

1/27/2017 Департамент 

економічного 

розвитку 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

затвердження, 

висновок, 

відповідність, 

добровільне 

обєднання, 

територіальні 

громади

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

16 Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

13.12.2016 № Р-871/0/3-16 

(Про створення 

індустріального парку 

"Павлоград")

Р-20/0/3-17 від 

25.01.2017

1/27/2017 Департамент 

економічного 

розвитку 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

створення, 

індустріальний парк, 

концепція

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

17 Про утворення комісії для 

проведення регіонального 

конкурсу "Молодь проти 

корупції"

Р-21/0/3-17 від 

25.01.2017

1/27/2017 Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

утворення, комісія, 

проведення, 

регіональний 

конкурс, молодь 

проти корупції

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

18 Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 25 

квітня 2014 року № Р-

242/0/3-14 (Про створення 

робочої групи з проведення 

контролю за дотриманням 

законодавства у сфері 

автомобільного транспорту та 

безпеки дорожнього руху)

Р-22/0/3-17 від 

25.01.2017

1/27/2017 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, робоча група, 

контроль, 

автомобільний 

транспорт

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

19 Про організацію роботи щодо 

навчання державних 

службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування в 

Інституті підвищення 

кваліфікації керівних кадрів 

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України у 2017 

Р-23/0/3-17 від 

25.01.2017

1/27/2017 Управління 

персоналу 

апарату

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

організація, 

навчання, державні 

службовці

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒
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20 Про надання ЗАХІДНО-

ДОНБАСЬКОМУ 

ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ 

дозволу на розробку 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

Р-24/0/3-17 від 

25.01.2017 

1/27/2017 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

розробка технічної 

документації, 

земельна ділянка, 

постійне 

користування

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

21 Про надання ЗАХІДНО-

ДОНБАСЬКОМУ 

ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ 

дозволу на розробку 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в 

Р-25/0/3-17 від 

25.01.2017

1/27/2017 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, дозвіл, 

розробка 

документації, 

земельна ділянка

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

22 Про надання ПП “АНСІ” 

земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється, 

загальною площею 14,6370 

га в оренду

Р-27/0/3-17 від 

25.01.2017

1/27/2017 Юридичне 

управління

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

надання, земельна 

ділянка, оренда

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

23 Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

30.12.2013 № Р-1142/0/3-13 

(Про створення обласної  

комісії з питань евакуації та 

затвердження її 

персонального складу)

Р-28/0/3-17 від 

27.01.2017

1/27/2017 Управління 

цивільного 

захисту 

Дніпропетровської 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

склад, комісія, 

евакуація

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

розпорядчих 

документів 

управління 

діловодства і 

контролю 

 ‒

25 Про затвердження графіка 

проведення особистих 

виїзних прийомів громадян 

посадовими особами 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації на 

лютий 2017 року

Р-32/0/3-17 від 

31.01.2017

2/6/2017 Управління по 

роботі зі 

зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністр

ації

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

графік, проведення, 

особисті, виїзні 

прийоми, посадові 

особи

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

забезпечення 

документообігу

 ‒

24 Про реєстрацію статуту та 

змін до статутів релігійних 

громад

Р-31/0/3-17 від 

30.01.2017

2/6/2017 Управління 

культури, 

національностей і 

релігій

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

реєстрація, зміни, 

статути

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

забезпечення 

документообігу

 ‒
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26 Про стан військового обліку 

призовників і 

військовозобов’язаних у 2016 

році та завдання щодо його 

поліпшення на 2017 рік

Р-33/0/3-17 від 

31.01.2017

2/6/2017 Управління 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

оборонної роботи 

ОДА

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування

стан, військовий 

облік, призовники

текстовий Розпорядження Паперова Відділ 

діловодства та 

забезпечення 

документообігу

 ‒
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