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 ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Голова облдержадміністрації 
                         

Олександр БОНДАРЕНКО 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 
заходів за участю керівництва облдержадміністрації 

щодо виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень голови облдержадміністрації у травні 2020 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 
01-11.05 Комплекс заходів щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19  
на території Дніпропетровської області  
у режимі надзвичайної ситуації 
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 року № 211  
“Про запобігання поширенню  
на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”- 
зі змінами згідно постанови 
Кабінету Міністрів України  
від 22 квітня 2020 року № 291,  
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11 березня 
2020 року № Р-185/0/3-20  
“Про запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19 на території 
Дніпропетровської області”) 

населені пункти 
області 

1. Забезпечення неухильного виконання 
Алгоритму запровадження 
протиепідемічних заходів для 
запобігання поширенню коронавірусу 
COVID-19 в Україні та Комунікаційного 
плану щодо визначення алгоритмів дій у 
разі виникнення  захворювання на 
COVID-19 з урахуванням заходів, 
передбачених у Національному плані 
протиепідемічних заходів щодо 
запобігання занесенню і поширенню на 
території України гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коронавірусом 
2019-nCoV, на 2020 рік 
2. Запровадження карантину для усіх 
типів закладів освіти: закладів 
дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої, вищої, 
післядипломної освіти незалежно від 
форм власності і сфери управління 
3. Забезпечення готовності закладів 
охорони здоров’я для надання медичної 
допомоги особам, які відповідають 

Обласний штаб 
протидії 
коронавірусу, 
керівники 
структурних 
підрозділів 
облдерж-
адміністрації, 
голови райдерж-
адміністрацій, 
керівники органів 
місцевого 
самоврядування 

Керівництво 
облдерж-
адміністрації 
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визначенню випадку захворювання на 
коронавірус 2019-nCoV, підтримання 
необхідного запасу засобів медичного 
призначення, захисного одягу, засобів 
захисту органів дихання, 
профілактичних препаратів, 
дезінфекційних засобів тощо 
4. Проведення дезінфекційних заходів у 
транспортних засобах міжміського і 
міського сполучення, заходів поточної 
дезінфекції у місцях масового скупчення 
людей (автомобільні, залізничні вокзали, 
аеропорти, ринки, супермаркети, 
заклади громадського харчування тощо) 
5. Максимальне обмеження пересування 
населення між населеними пунктами, а 
також пересування в громадських місцях 
без крайньої потреби 
6. Максимальне обмеження проведення 
культурних, політичних, спортивних, 
соціальних, релігійних та інших заходів 
за масовою участю громадян 
7. Скасування або максимально 
переведення в режим телефонних або 
відеоконференцій нарад та засідань 
колегіальних і дорадчих органів 
(зокрема громадських слухань і 
обговорень), у тому числі органів 
місцевого самоврядування (за винятком 
виключних випадків) 
8. Скасування до особливого 
розпорядження проведення особистих 
прийомів громадян 
9. Інформування населення з питань 
профілактики зараження 
коронавірусною інфекцією через засоби 
масової інформації  

12.05 Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII 

“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 
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13.05 Робочі наради на об’єктах: 

 
“Капітальний ремонт будівлі та елементів 
благоустрою території комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 33” Маріїнська 
багатопрофільна гімназія – 
загальноосвітній навчальний заклад  
 І ступеня” Дніпровської міської ради  
по вул. Троїцькій, 1  у м. Дніпрі”; 
 
“Реконструкція будівлі комунального 
закладу “Дніпровська міська дитяча 
клінічна лікарня № 5” Дніпровської 
міської ради по вул. Івана Акінфієва, 5  
в м. Дніпрі (I черга)” 
 
(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року  № 528-20/VIІ 
“Про обласний бюджет на 2020  рік”) 

м. Дніпро: 
 

вул. Троїцька, 1, 
11.00 

 
 
 
 

 
 

 
вул. Івана Акінфієва, 

5, 
12.30 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
капітального ремонту та реконструкції   

Макаров Д.А. Москаленко О.О. 

14.05 Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  
(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII  
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 
10.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

14.05 
 

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, 1, 
к. 202, 
12.00 

 
 
 
 

Про стан експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

15.05 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв  
в область і своєчасних розрахунків  
за їх споживання  
(закони України “Про ринок електричної 
енергії”, “Про електроенергетику”,  
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18 січня  
2018 року № Р-25/0/3-18) 

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. Москаленко О.О. 
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15.05 

 
Засідання обласної призовної комісії  
(Закон України “Про військовий обов’язок 
і військову службу”, Указ Президента 
України від 16 січня 2020 року № 13/2020  
“Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2020 році”,  
зміни Указом Президента  України        
від 23 березня 2020 року № 103/2020, 
розпорядження голови  обласної 
державної адміністрації від 03 лютого  
2020 року № Р-60/0/3-20 “Про чергові 
призови на строкову військову службу 
 у 2020 році”) 

м. Дніпро, 
 вул. Шмідта,16, 

Дніпропетровський 
обласний 

територіальний центр 
комплектування та 

соціальної 
підтримки, 

10.00 

Про організацію проведення чергового 
призову громадян України на строкову 
військову службу у 2020 році 
 

Федорчук І.Ю. Скрипнік М.В. 

16.05 Участь у заходах із відзначення  
Дня Європи  
(Указ Президента України 
 від 19 квітня 2003 року  
№ 339/2003 “Про День Європи”, 
Програма розвитку міжнародного 
співробітництва, євроінтеграційних 
процесів та формування позитивного 
іміджу Дніпропетровської області на 
2016 ‒ 2020 роки, затверджена рішенням 
Дніпропетровської обласної ради 
від 21 жовтня 2015 року № 682-34/VI )  

за окремою 
програмою 

(з урахуванням 
карантинних заходів) 

З метою забезпечення підтримки 
державної політики і реалізації 
стратегії Європейської інтеграції на 
регіональному рівні відповідно до 
сучасного етапу взаємовідносин 
України з Європейським Союзом та 
формування позитивного іміджу 
Дніпропетровської області 
 
 

Ракша О.В. 
 

Керівництво 
облдерж-
адміністрації  

17.05 Заходи з нагоди Дня пам'яті жертв 
політичних репресій, покладання квітів  
до Меморіалу жертвам політичних 
репресій та Голодомору 
(Указ Президента України  
від 21 травня 2007 року № 431/2007  
“Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами 
Великого терору - масових політичних 
репресій 1937-1938 років”) 

Дніпровський район, 
9-й км  

Запорізького шосе, 
час уточнюється 

 
 

Вшанування пам'яті жертв політичних 
репресій, донесення об’єктивної 
інформації про злочини, вчинені  
у ХХ столітті тоталітарним 
комуністичним режимом в Україні, та 
сприяння утвердженню в суспільстві 
ідеалів гуманізму  
 

Зборець  Н.В. 
 

Керівництво 
облдерж-
адміністрації  

18.05 
 

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, 1, 
к. 202, 
12.00 

 
 
 
 

Про стан експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 
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19.05 Нарада за участю керівників комунальних 

підприємств області 
(закони України “Про теплопостачання”, 
“Про житлово-комунальні послуги”, 
спільний наказ Міністерства палива та 
енергетики України та Міністерства з 
питань житлово-комунального 
господарства України від 10 грудня  
2008 року  № 620/378 “Про затвердження 
правил підготовки теплових господарств 
до опалювального періоду”) 

пр. О.Поля, 2, 
к. 202, 
10.00 

 

Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2019/2020 року  
та заходи щодо підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства 
та соціальної сфери до роботи в осінньо-
зимовий період 2020/2021 року 
 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

19.05 Нарада за участю керівників підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства  
(Закон України “Про управління 
об’єктами державної власності”) 

пр. О.Поля, 1, 
к. 202, 
12.00 

 

Про фінансово-господарський стан 
підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

19.05 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. Стригун Д.Г. 

20.05 
 

Робочі наради на об’єктах: 
 
“Реконструкція комунального закладу  
“Волоська загальноосвітня школа I-III 
ступенів” за адресою:  с. Волоське,  
вул. Набережна, 42 Дніпровського району 
Дніпропетровської області”; 
 
“Капітальний ремонт загальноосвітньої 
школи № 7 у м. Синельникове 
Дніпропетровської області (І черга)” 
 
(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року  № 528-20/VIІ 
“Про обласний бюджет на 2020  рік”) 

 
 

Дніпровський район, 
с. Волоське,  

вул. Набережна, 42, 
11.00 

 
 

м. Синельникове, 
вул. Воїнів афганців, 

5, 
14.00 

 
 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції та капітального ремонту 

Макаров Д.А. Москаленко О.О. 
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20.05 Засідання координаційної ради з питань 

сімейної та  ґендерної політики, 
попередження насильства в сім’ї, протидії 
торгівлі людьми при Дніпропетровській 
обласній державній адміністрації 
(розпорядження голови 
облдержадміністрації  
від 25 травня 2015 року № Р-231/0/3-15) 

пр. О.Поля, 1, 
місце та час 

уточнюються 
 

Про стан роботи суб’єктів  
Дніпропетровської області, які надають 
допомогу особам, постраждалим від 
домашнього насильства за ознакою статі 
та торгівлі людьми, у період 
розповсюдження коронавірусної 
інфекції COVID-19 

Кришень О.В. Грицай І.О. 

21.05 Засідання обласної архітектурно-
містобудівної ради  
(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, 2, 
к. 202, 
11.00 

(у режимі 
онлайн- 

конференції) 

1. 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)  
2. Про планування, забудову та інше 
використання територій  

Лимар В.І.  
 

Москаленко О.О. 

22.05 
 

Засідання обласної призовної комісії  
(Закон України “Про військовий обов’язок 
і військову службу”, Указ Президента 
України від 16 січня 2020 року № 13/2020  
“Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2020 році”,  
зміни Указом Президента  України        
від 23 березня 2020 року № 103/2020, 
розпорядження голови  обласної 
державної адміністрації від 03 лютого  
2020 року № Р-60/0/3-20 “Про чергові 
призови на строкову військову службу 
 у 2020 році”) 

м. Дніпро, 
 вул. Шмідта,16, 

Дніпропетровський 
обласний 

територіальний центр 
комплектування та 

соціальної 
підтримки, 

10.00 

Про организацію проведення чергового 
призову громадян України на строкову 
військову службу у 2020 році 
 

Федорчук І.Ю. Скрипнік М.В. 

22.05 Засідання обласної комісії з питань 
забезпечення постачання енергоносіїв  
в область і своєчасних розрахунків  
за їх споживання  
(закони України “Про ринок електричної 
енергії”, “Про електроенергетику”, 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18 січня  
2018 року № Р-25/0/3-18) 

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. Москаленко О.О. 
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22.05 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. Стригун Д.Г. 

25.05 Нарада за участю керівників підрядних 
організацій  
(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII  
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

пр. О.Поля, 1, 
к. 202, 
11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 
об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

26.05 
 

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, 1, 
к. 202, 
11.00 

 
 
 

 

Про стан експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

26.05 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. Стригун Д.Г. 

27.05 Робочі наради на об’єктах: 
 

“Реконструкція головного корпусу  
комунального закладу “Дніпропетровська 
міська лікарня № 15”  під комунальний 
заклад  “Обласний  центр паліативної та 
хоспісної допомоги” по вул. Перемоги, 
113, м. Дніпро”; 
 

“Капітальний ремонт будівлі  
з утепленням КЗО ССЗШ № 126  
з поглибленим вивченням французької 
мови, м. Дніпро”; 
 

“Реконструкція стадіону  КЗО ССЗШ  
№ 126 з поглибленим вивченням 
французької мови, м. Дніпро” 
 

(рішення Дніпропетровської обласної 
ради від 13 грудня 2019 року  № 528-20/VIІ 
“Про обласний бюджет на 2020  рік”) 

м. Дніпро: 
 

вул. Перемоги, 113, 
11.00 

 
 
 
 
 

вул. Казакевича, 7, 
13.00 

Про хід виконання робіт на об’єктах 
реконструкції та капітального ремонту    

Макаров Д.А. Москаленко О.О. 
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28.05 Нарада з керівниками комунальних 

підприємств області  
(закони України “Про теплопостачання”,  

“Про житлово-комунальні послуги”, 

спільний наказ Міністерства палива та 

енергетики України та Міністерства 
 з питань житлово-комунального 

господарства України від 10 грудня  

2008 року  № 620/378 “Про затвердження 
правил підготовки теплових господарств 

до опалювального періоду”) 

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
10.00 

 

Про заходи щодо підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства та 
соціальної сфери до роботи в осінньо-

зимовий період 2020/2021 року 

 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

28.05  Нарада з керівниками підприємств 

водопровідно-каналізаційного 
господарства з питання стану їх 

фінансово-господарської діяльності  

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

пр. О.Поля, 2, 

к. 202, 
12.00 

 

Про фінансово-господарський стан 

підприємств  

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 

29.05 Засідання обласної призовної комісії  

(Закон України “Про військовий обов’язок 

і військову службу”, Указ Президента 
України від 16 січня 2020 року № 13/2020  

“Про звільнення в запас 

військовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів та 

чергові призови громадян України на 

строкову військову службу у 2020 році”,  
зміни Указом Президента  України        

від 23 березня 2020 року № 103/2020, 

розпорядження голови  обласної 

державної адміністрації від 03 лютого  
2020 року № Р-60/0/3-20 “Про чергові 

призови на строкову військову службу 

 у 2020 році”) 

м. Дніпро, 

 вул. Шмідта,16, 

Дніпропетровський 
обласний 

територіальний центр 

комплектування та 
соціальної 

підтримки, 

10.00 

Про організацію проведення чергового 

призову громадян України на строкову 

військову службу у 2020 році 
 

Федорчук І.Ю. Скрипнік М.В. 

29.05 Нарада за участю керівників підрядних 

організацій  

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року 528-20/VII  
“Про обласний бюджет на 2020 рік”) 

 

пр. О.Поля, 1, 

к. 202, 

11.00 

Про стан будівництва інфраструктурних 

об’єктів 

Коломоєць А.В. Москаленко О.О. 
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29.05 Засідання обласної комісії з питань 

забезпечення постачання енергоносіїв  
в область і своєчасних розрахунків  

за їх споживання  

(закони України “Про ринок електричної 

енергії”, “Про електроенергетику”, 
розпорядження голови 

облдержадміністрації від 18 січня  

2018 року № Р-25/0/3-18) 

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. Москаленко О.О. 

29.05 Засідання постійно діючої обласної 

комісії з питань розгляду звернень 

громадян при облдержадміністрації  

(Закон України “Про звернення 
громадян”, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03 березня  

2008 року № Р-78/0/3-08) 

пр. О.Поля, 1, 

1 поверх, 

приймальня 

громадян, 
15.00 

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

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. 322, 

16.00 

1. Про хід проведення комплексу 

весняно-польових робіт 

2.  Про державну підтримку галузі 

агропромислового виробництва 
3.  Обговорення земельної реформи 

4. Про роботу територіальних органів 

Держпродспоживслужби 

Лашин П.М. Керівництво 

облдерж- 

адміністрації 

Дата 

уточнюється 

Презентація  видання “Звод пам’яток 

історії та культури України” з серії 

публікацій про пам’ятки 

Дніпропетровської області  
(закони України “Про культуру”,  

“Про охорону культурної спадщини”) 

пр. О.Поля, 1, 

к. 322, 

час уточнюється 

Пам’ятки архітектури та 

містобудування, історії та 

монументального мистецтва, що 

розташовані на території Солонянського 
району 

Першина Н.Г. Стригун Д.Г. 

Дата 
уточнюється 

Засідання регіональної комісії  
з реабілітації при Дніпропетровській 

облдержадміністрації  

(Закон України “Про реабілітацію жертв 

репресій комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років”, 

наказ Міністерства культури України  

від 25 жовтня 2018 року № 926) 
 

пр. О.Поля, 1, 
к. 322, 

час уточнюється 

Про організацію роботи щодо 
відновлення історичної справедливості, 

політичних, соціальних, економічних  

та інших прав репресованих осіб 

Першина Н.Г. Стригун Д.Г. 
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Дата 

уточнюється 

Робочі наради на об’єктах: 

 
“Реконструкція комунального закладу 

“Слобожанська загальноосвітня школа  

I ступеня № 2 Слобожанської селищної 

ради” по вул. Теплична, 30,  
в смт Слобожанське Дніпровського 

району”; 

 
“Реконструкція комунального дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку 

Дніпровського району “Ювілейний” 
 

(рішення Дніпропетровської обласної 

ради від 13 грудня 2019 року  № 528-20/VIІ 

“Про обласний бюджет на 2020  рік”) 

 

 
смт Слобожанське, 

вул. Теплична, 30, 

12.00 

 
 

 

 
Новомосковський 

район, 

с. Хащеве, 
вул. Овчаренко, 11а, 

13.30 

 

Про хід виконання робіт на об’єктах 

реконструкції  

Макаров Д.А. Москаленко О.О. 

Дата 

уточнюється 

Співбесіда за участю спеціалістів  

з питань агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій  
(Закон України “Про державну 

підтримку сільського господарства 

України”) 

м. Дніпро, 

вул. Старокозацька, 52, 

09.00 

Про догляд за посівами просапних 

сільськогосподарських культур 

 

Лашин П.М. Керівництво 

облдерж- 

адміністрації 

 
 

Начальник відділу взаємодії із  

структурними підрозділами  

облдержадміністрації управління  

забезпечення роботи керівництва апарату  

облдержадміністрації 

 

 

 

 

Ганна ГОРЛАЧОВА 
 


	КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

