
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 

 
заходів за участю 

керівництва облдержадміністрації 

 
у січні 2021 року 



1 
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Голова облдержадміністрації 
                        Валентин РЕЗНІЧЕНКО 

 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 
заходів за участю керівництва облдержадміністрації 

щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень голови облдержадміністрації у січні 2021 року 

 
Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

01-31.01 Комплекс заходів щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19  

на території Дніпропетровської області 

(постанова Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 року № 1236 

“Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2”) 

 

населені пункти 

області 

Застосування протиепідемічних заходів 

щодо недопущення розповсюдження на 

території області гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої  
коронавірусом SARS-CoV-2. 

Інформування населення з питань 

профілактики зараження 
коронавірусною інфекцією через засоби 

масової інформації  

Оперативна група з 

питань запобігання 

поширенню   

коронавірусу 
COVID-19  

на території 

Дніпропетровської 
області, керівники 

структурних 

підрозділів 

облдерж-
адміністрації, 

голови райдерж-

адміністрацій, 
керівники  

органів місцевого 

самоврядування 
 

Керівництво 

облдержадміністрації 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

04.01 
 

 

 

Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 23 грудня 2020 року  
№ 3-11/VIII “Про обласний бюджет  

на 2021 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж-

адміністрації  

за напрямом 
діяльності 

04.01 Нарада за участю керівників підприємств 
водопровідно-каналізаційного 

господарства  

(Закон України “Про управління 

об’єктами державної власності”) 
 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

Про фінансово-господарський стан 
підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
 

05.01 

 
 

 

 

 
 

Нарада за участю керівників підрядних  

та проектних організацій  
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23 березня 

2020 року № Р-229/0/3-20  

“Про використання у 2020 році коштів 
державного фонду регіонального 

розвитку” та від 28 травня 2020 року   

№ Р-377/0/3-20 “Про внесення змін  
до розпорядження голови  

облдержадміністрації від 23 березня 

2020 року № Р-229/0/3-20”) 
 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
11.00 

 

 

 
 

Про хід виконання робіт на об’єктах 

реконструкції, будівництва та 
капітального ремонту, які здійснюються 

за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку  

Макаров Д.А. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

05.01 
 

 

 
 

Нарада за участю керівників підприємств 
житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу, 

автодорожньої галузі, соціальної сфери  
(доручення голови облдержадміністрації  

від 19 серпня 2020 року № 08-40/0/35-20  

“Про стан готовності об’єктів  

житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу 

Дніпропетровської області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020/2021 року”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

 

Про стан проходження опалювального 
сезону 2020/2021 року 

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

06.01 Робочі наради на об’єктах: 

 
“Капітальний ремонт "НВК “ЗОШ  

І-ІІІ ступенів № 1-Покровський ліцей”,  

смт Покровське Покровського району 
Дніпропетровської області”; 

 

“Будівництво амбулаторії на 1 лікаря  

з житлом за адресою: Дніпропетровська 
область, Покровський район ,  

с. Коломійці, вул. Шкільна,  

в районі будівлі № 3” 
  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року   
№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет  

на 2020 рік”) 

 

Покровський район: 

 
смт Покровське, 

вул. Центральна, 31, 

12.00 
 

 

с. Коломійці, 

вул. Шкільна, 3, 
14.00 

Про хід виконання робіт на об’єктах 

капітального ремонту та будівництва  

Макаров Д.А. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

08-24.01 Додаткові посилені протиепідемічні 
заходи щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 на території 

Дніпропетровської області  
(постанова Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року № 1236 

“Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2”) 

 

населені пункти 
області 

Застосування додаткових посилених 
протиепідемічних заходів щодо 

недопущення розповсюдження на 

території області гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої  

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Інформування населення з питань 

профілактики зараження 
коронавірусною інфекцією через  

засоби масової інформації  

Оперативна група з 
питань запобігання 

поширенню   

коронавірусу 
COVID-19 на 

території 

Дніпропетровської 

області, керівники 
структурних 

підрозділів 

облдерж-
адміністрації, 

голови райдерж-

адміністрацій, 

керівники  
органів місцевого 

самоврядування 

 

Керівництво 
облдержадміністрації 

11.01 

   

Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 23 грудня 2020  року  
№ 3-11/VIII “Про обласний бюджет  

на 2021 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

11.01 Нарада за участю керівників підприємств 

автодорожньої галузі  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  
“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 
 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

14.00 

Про стан експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

12.01 
 

Нарада за участю керівників підрядних  
та проектних організацій  

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23 березня 
2020 року № Р-229/0/3-20  

“Про використання у 2020 році коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку” та від 28 травня 2020 року  
 № Р-377/0/3-20 “Про внесення змін  

до розпорядження голови  

облдержадміністрації від 23 березня 
2020 року № Р-229/0/3-20”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

12.00 

 
 

 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції, будівництва та 

капітального ремонту, які здійснюються 

за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку  

Макаров Д.А. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

12.01 Нарада за участю керівників підприємств 

водопровідно-каналізаційного 
господарства  

(Закон України “Про управління 

об’єктами державної власності”) 
 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
14.00 

Про фінансово-господарський стан 

підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
 

13.01 Робоча нарада на об’єкті 

“Капітальний ремонт ДНЗ № 2  

за адресою: Дніпропетровська область,  
м. П’ятихатки, вул. Гагаріна, 200” 

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року   
№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет  

на 2020  рік”) 

 

м. П’ятихатки, 

вул. Гагаріна, 200, 

12.00 
 

 

Про хід виконання робіт на об’єкті 

капітального ремонту   

Макаров Д.А. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 
за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

14.01 Нарада за участю керівників підприємств 
житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу, 

автодорожньої галузі, соціальної сфери  
(доручення голови облдержадміністрації  

від 19 серпня 2020 року № 08-40/0/35-20  

“Про стан готовності об’єктів  

житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу 

Дніпропетровської області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020/2021 року”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

 

Про стан проходження опалювального 
сезону 2020/2021 року 

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

15.01 

 
        

Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  
(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 23 грудня 2020 року № 3-11/VIII  

“Про обласний бюджет на 2021 рік”) 
 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
 

15.01 Засідання обласної комісії з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв  

в область і своєчасних розрахунків  
за їх споживання  

(закони України “Про ринок електричної 

енергії”, “Про ринок природного газу”,  
розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 березня 

2020 року № Р-188/0/3-20) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 

14.00 

Про стан забезпечення повноцінної  

та своєчасної оплати за природний газ, 

спожитий підприємствами 
теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 
за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

18.01 
 

 

 

Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 23 грудня 2020  року  
№ 3-11/VIII “Про обласний бюджет  

на 2021 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

18.01 Нарада за участю керівників підприємств 
автодорожньої галузі  

(постанова Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 року № 1085  

“Про затвердження Порядку 
спрямування коштів державного 

дорожнього фонду”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

Про стан виконання робіт  
з капітального ремонту та 

експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
 

19.01 

 

Нарада за участю керівників підрядних та 

проектних організацій  

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23 березня 
2020 року № Р-229/0/3-20  

“Про використання у 2020 році коштів 

державного фонду регіонального 
розвитку” та від 28 травня 2020 року   

№ Р-377/0/3-20 “Про внесення змін  

до розпорядження голови  
облдержадміністрації  

від 23 березня 2020 року № Р-229/0/3-20”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

12.00 

 
 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 

реконструкції, будівництва та 

капітального ремонту, які здійснюються 

за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку  

Макаров Д.А. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

19.01 Нарада за участю керівників підприємств 
водопровідно-каналізаційного 

господарства  

(Закон України “Про управління 
об’єктами державної власності”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

14.00 

Про фінансово-господарський стан 
підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

19.01 
 

Засідання обласної комісії  
з питань надання допомоги незахищеним 

верствам населення та особам,  

які опинилися у складних життєвих 
обставинах  

(Комплексна програма соціального 

захисту населення Дніпропетровської 

області на 2020-2024 роки, рішення 
Дніпропетровської обласної ради  

від 13 грудня 2019 року № 534-20/VІІ) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про призначення допомоги 
малозабезпеченим верствам населення 

та особам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

Кришень О.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

20.01 Робочі наради на об’єктах: 
 

“Будівництво ДНЗ на 115 місць,   

вул. І.Малки, м. Покров”; 
 

“Будівництво малого групового будинку 

за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Покров, вул. Центральна, 3”; 

 

“Реконструкція відділення екстреної 

медичної допомоги КП “Центральна 
міська лікарня Покровської міської ради 

Дніпропетровської області” за адресою: 

м. Покров, вул. Медична, 19” 
  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року   
№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет  

на 2020  рік”) 

 

м. Покров: 
 

вул. І.Малки, 

11.00 
 

вул. Центральна, 3, 

12.30 
 

 

вул. Медична, 19, 

14.00 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
будівництва та реконструкції 

Макаров Д.А. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

21.01 Засідання обласної архітектурно-
містобудівної ради в режимі  

Zoom-конференції 

(наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України  

від 07 липня 2018 року № 108  

“Про затвердження типового 
положення про архітектурно-

містобудівні ради”) 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

11.00 

Про нагляд за  додержанням державних 

вимог і інтересів в проектах 

містобудівної документації (схеми 

планування території на регіональному 

рівні, генеральні плани населених 

пунктів, детальні плани територій, 

проекти зонування територій) та 

рекомендації з питань планування, 

забудови та іншого використання 

територій  

 

Лимар В.І.  
 

Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

21.01 Нарада за участю керівників підприємств 

житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу, 

автодорожньої галузі, соціальної сфери  
(доручення голови облдержадміністрації  

від 19 серпня 2020 року № 08-40/0/35-20  

“Про стан готовності об’єктів  
житлово-комунального господарства та 

об’єктів соціальної сфери, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу 

Дніпропетровської області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020/2021 року”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

15.00 

 

Про стан проходження опалювального 

сезону 2020/2021 року 

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

22.01 
 

 

 

 

Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 23 грудня 2020 року № 3-11/VIII  

“Про обласний бюджет на 2021 рік”) 
 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

22.01 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв  

в область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  
(закони України “Про ринок електричної 

енергії”, “Про ринок природного газу”,  

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 березня 
2020 року № Р-188/0/3-20) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

14.00 

Про стан забезпечення повноцінної  
та своєчасної оплати за природний газ, 

спожитий підприємствами 

теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

22.01 Заходи із вшанування Героїв - захисників 
Донецького аеропорту в умовах 
додаткових посилених протиепідемічних 
заходів 
(розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 20 листопада 2019 року  
№ 1096-р “Про затвердження 
комплексного плану заходів із належного 
вшанування пам’яті захисників України, 
які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність 
України”) 

м. Дніпро,  
пр. Д.І.Яворницького, 18, 
вулична експозиція 

“Шляхами Донбасу”, 
16.00 

Вшанування бойового подвигу та 
самовідданості громадян, які 
присвятили своє життя служінню 
Українському народу 

Чумак О.В. Заступник голови 
облдерж-
адміністрації 
за напрямом 
діяльності 

22.01 Засідання обласної комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної 

плати, пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23 січня  

2008 року № Р-24/0/3-08) 

 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 

Про стан погашення заборгованості  
з виплати заробітної плати на 

підприємствах області 

Кришень О.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

22.01 Засідання круглого столу  

з нагоди Дня Соборності України  

(Указ Президента України 
 від 13 листопада 2014 року  

 № 871/2014 “Про День Соборності 
України”) 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 

уточнюються 
 

 

Вшанування пам’яті діячів українського 

державотворення, виховання у громадян 

глибокої поваги та любовi до 
Батькiвщини 

Зборець Н.В. 

 

Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 
за напрямом 

діяльності 

 



11 

Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 
22.01 Заходи з нагоди Дня Соборності України, 

покладання квітів до пам’ятників та 
пам’ятних знаків борцям за незалежність 
України в умовах додаткових посилених 
протиепідемічних заходів 
(Указ Президента України  
від 13 листопада 2014 року № 871/2014 
“Про День Соборності України”, 
доручення голови облдержадміністрації 
від 22 червня 2015 року № 07-49/0/35-15  
“Про увічнення пам’яті борців  
за незалежність України”) 
 

м. Дніпро, 
вул. Воскресенська, 

пам’ятник 
Т.Г.Шевченку,  

час уточнюється 
 
 
 
 

населені пункти 
області 

Відзначення 102-ї річниці об’єднання 
Української Народної Республіки  
і Західноукраїнської Народної 
Республіки з метою утворення єдиної 
(соборної) української держави, 
виховання у громадян почуття 
патріотизму і гордості за свою державу, 
вшанування пам’яті діячів українського 
державотворення 

Зборець Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
голови райдерж- 
адміністрацій, 
сільські, селищні, 
міські голови 
 

Керівництво 
облдерж- 
адміністрації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.01 

 
 

 

Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  
(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 23 грудня 2020  року № 3-11/VIII 

“Про обласний бюджет на 2021 рік”) 
 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
 

25.01 Нарада за участю керівників підприємств 

автодорожньої галузі  

(постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 року № 1085  

“Про затвердження Порядку 

спрямування коштів державного 
дорожнього фонду”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

14.00 

Про стан експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 
за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

26.01 
 

Нарада за участю керівників підрядних  
та проектних організацій  

(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 23 березня 
2020 року № Р-229/0/3-20  

“Про використання у 2020 році коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку” та від 28 травня 2020 року   
№ Р-377/0/3-20 “Про внесення змін  

до розпорядження голови  

облдержадміністрації від 23 березня 
2020 року № Р-229/0/3-20”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

12.00 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції, будівництва та 

капітального ремонту, які здійснюються 

за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку  

Макаров Д.А. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

26.01 Нарада за участю керівників підприємств 

водопровідно-каналізаційного 
господарства  

(Закон України “Про управління 

об’єктами державної власності”) 
 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
14.00 

Про фінансово-господарський стан 

підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 

 

26.01 Засідання регіональної комісії  

з визначення даних щодо заробітної 

плати працівників за роботу в зоні 
відчуження в 1986-1990 роках  

(розпорядження голови  

облдержадміністрації від 11 жовтня 
2012 року № Р-737/0/3-12) 

 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 

уточнюються 

Про визначення даних щодо заробітної 

плати працівників за роботу в зоні 

відчуження в 1986-1990 роках 

Кришень О.В. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 
за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

27.01 Робочі наради на об’єктах: 
 

“Реконструкція зали боксу (безкаркасного 

ангару) спортивного комплексу  КСНЗСП 
“Дніпропетровське вище училище 

фізичної культури” ДОР під спортивно-

адміністративний комплекс  

по вул. Г. Сталінграду, 29а  
в м. Дніпропетровськ. Коригування,  

в т.ч. ПКД”; 

 
“Реконструкція системи теплопостачання 

стадіону “Трудові резерви”, м. Дніпро. 

Збільшення потужності” 

 
(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року   

№ 528-20/VIІ “Про обласний бюджет  
на 2020  рік”) 

 

м. Дніпро, 
вул. Б.Хмельницького, 29а, 

12.00 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції 

Макаров Д.А. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

27.01 Засідання координаційної ради з питань 

сімейної та ґендерної політики, 
попередження насильства в сім’ї, 

протидії торгівлі людьми при 

облдержадміністрації  
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 25 травня 

2015 року № Р-231/0/3-15) 
 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 
уточнюються 

Про здійснення заходів у сфері 

забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству, 

торгівлі людьми 

Кришень О.В. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

28.01 Нарада за участю керівників підприємств 
житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу, 

автодорожньої галузі, соціальної сфери  
(доручення голови облдержадміністрації  

від 19 серпня 2020 року  № 08-40/0/35-20  

“Про стан готовності об’єктів  

житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери, підприємств 

паливно-енергетичного комплексу 

Дніпропетровської області до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020/2021 року”) 

 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 

15.00 

 

Про стан проходження опалювального 
сезону 2020/2021 року 

Коломоєць А.В. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

28.01 Засідання регіональної комісії  

з визначення статусу осіб,  
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,  

та інших категорій громадян  
(розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26 грудня  

2018 року № Р-797/0/3-18) 

 

пр. О.Поля, 1, 

місце та час 
уточнюються 

Про визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

Кришень О.В. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
 

29.01 Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 23 грудня 2020 року № 3-11/VIII 

“Про обласний бюджет на 2021 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 
за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

29.01 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв  

в область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  
(закони України “Про ринок електричної 

енергії”, “Про ринок природного газу”, 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 13 березня 
2020 року № Р-188/0/3-20) 

 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

14.00 

Про стан забезпечення повноцінної  
та своєчасної оплати за природний газ, 

спожитий підприємствами 

теплоенергетики області 

Кирпичов Е.О. Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом  
діяльності 

 

29.01 Засідання постійно діючої обласної 

комісії з питань розгляду звернень 
громадян при облдержадміністрації  

(Закон України “Про звернення 

громадян”, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 03 березня  

2008 року № Р-78/0/3-08) 

 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 
приймальня 

громадян, 

15.00 

Про стан розгляду звернень громадян Гавриш Л.А. Полторацька Н.В. 

29.01 Меморіальні та культурно-мистецькі 
заходи з нагоди Дня пам’яті героїв Крут 

(постанова Верховної Ради України  
 від 16 травня 2013 року № 261-VII  
“Про відзначення подвигу героїв бою  
 під Крутами”) 

м. Дніпро, 
пр. Д.Яворницького, 16, 

пам’ятник 

Д.І.Яворницькому, 
час уточнюється 

Вшанування подвигу героїв бою під 
Крутами та інших подій української 

боротьби за незалежність 

Зборець Н.В. 
 

Заступник голови 
облдерж- 

адміністрації 

за напрямом 
діяльності 

 

Щосереди Участь у скайп-конференції  

Міністерства  розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 

України 

(Закон України “Про державну 
підтримку сільського господарства 

України”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 223, 
08.30 

Про державну підтримку галузі 

агропромислового виробництва 
 

Лашин П.М. Заступник голови 

облдерж- 
адміністрації 

за напрямом 

діяльності 
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Дата Назва заходу 

(акт законодавства або 

облдержадміністрації, на підставі 

якого проводиться захід) 

Місце проведення, 

час 

Порядок денний, тематика Готують Здійснюють заходи 

1 2 3 4 5 6 

Дата 
уточнюється 

Засідання регіональної комісії  
з питань техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій 

(Кодекс цивільного захисту України, 
постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 січня 2015 року № 18  

“Про Державну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій”, розпорядження 

голови облдержадміністрації  

від 17 липня 2015 року № Р-415/0/3-15 
“Про затвердження Положення про 

регіональну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій”) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про організацію роботи місцевих 
органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування області під 

час пропуску льодоходу, повені та 
паводку у 2021 році 

 

Куряченко Т.М. Резніченко В.М., 
заступник голови 

облдерж- 

адміністрації 
за напрямом 

діяльності 

Дата 

уточнюється 

Позачергове засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій 

(Кодекс цивільного захисту України, 

постанова Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року № 1236 
“Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2”)  

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 
час уточнюється 

Про заходи із запобігання поширенню 

на території області гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2 

 

Куряченко Т.М. Резніченко В.М., 

заступник голови 
облдерж- 

адміністрації  

за напрямом 

діяльності 

 

Виконуюча обов’язки керівника  

апарату облдержадміністрації 

 

Наталя ПОЛТОРАЦЬКА 
 


	КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

