
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 

03 , £ ( ? /?  №

П Л А Н  Р О Б О Т И  
Донецької обласної державної адміністрації 

на II квартал 2017 року



З М І С Т  
плану роботи

Донецької обласної державної адміністрації 
на II квартал 2017 року

Назва розділу стор.

Питання для внесення на розгляд колегії обласної державної адміністрації

Підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 5-І
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

І. Питання для внесення на розгляд колегії обласної державної адміністрації

1. Про підсумки роботи житлово-комунального 
господарства області в осінньо-зимовий період 
2016-2017 рр. та завдання на період підготовки до 
роботи взимку 2017-2018 років

2. Про стан реалізації інфраструктуриих проектів у 
м. Новогродівка

3. Звіт голови Олександрівської райдержадміністрації

4. Про регіональну Програму розвитку освіти: «Освіта 
Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки»

5. Про План заходів на 2017 рік з реалізації Програми 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
в Донецькій області на 2016-2020 роки

6. Про роль інститутів громадянського суспільства у 
формуванні та реалізації молодіжної політики у 
Донецькій області

7. Про Програму охорони культурної снадщини

квітень

квітень

квітень

квітень

квітень

квітень

квітень

Соловей О.С. -  в.о. директора Вілінський Є.С. -
департаменту житлово- перший заступник
комунального господарства голови 
облдержадміністрації облдержадміністрації

Білецька Л.М. - 
Новогродівський міський 
голова

Мачульський М.І. - голова
Олександрівської
райдержадміністрації

Оксенчук Н.В. -  директор 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

Оксенчук Н.В. -  директор 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

Золкіна Л.І. -  начальник 
управління у справах сім’ї та 
молоді облдержадміністрації

Вілінський Є.С. -  
перший заступник 
голови
облдержадміністрації

Лаврнк В.О. -  заступник 
голови
облдержадміністрації

Стокоз І.С. -  заступник 
голови
облдержадміністрації

Стокоз І.С. -  заступник 
голови
облдержадміністрації

Стокоз І.С. -  заступник 
голови
облдержадміністрації

Певна А.В. -  начальник Стокоз І.С. -  заступник
управління культури і голови
туризму облдержадміністрації облдержадміністрації

1



Назва питання

Про організацію та якість надання медичної допомоги 
ветеранам та учасникам бойових дій на первинному 
рівні, забезпечення пільгами згідно з чинним 
законодавством

Про стан виконання реформи децентралізації у 
Донецькій області

Про організацію збирання врожаю ранніх зернових та 
зернобобових культур у 2017 році

Про дотримання вимог природоохоронного 
законодавства територіальними органами центральних 
органів виконавчої влади, місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування 
в частині делегованих повноважень органів виконавчої 
влади, підприємствами, установами та організаціями 
на території Донецької області



Дата проведення Виконавці

3 4

травень Узун Ю.Г. -  директор 
департаменту охорони 
здоров’я
облдержадміністрації

Вілінський Є.С. -  
перший заступник 
голови
облдержадміністрації

травень Биченко Л.А. -  в.о. директора 
департаменту інформаційної 
та внутрішньої політики

Стокоз І.С.— 
заступник голови 
облдержадміністрації

облдержадміністрації

червень Дзигім О.В. -  в.о. директора Лаврик В.О. -  заступник 
департаменту голови
агропромислового комплексу облдержадміністрації 
та розвитку сільських 
територій
облдержадміністрації

червень Вишневськнй В.Л. -  Ремський В.В. - 
начальник Державної заступник голови
екологічної інспекції у облдержадміністрації
Донецькій області

2



№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

II. Підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

1.

2.

3.

Віліиський Є.С.- перший заступник голови облдержадміністрації
Про преміювання керівників місцевих органів виконавчої влади та їх заступників 
(постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів») (за потреби)

протягом кварталу Скарга М.О. -  директор
Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника протягом кварталу 
обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2017 рік» 
від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (за потреби)

Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого водоностачання та протягом кварталу Соловей О.С. -  
водовідведення в.о. директора департа

менту житлово-кому
нального господарства 
облдержадміністрації

4.

5.

6.

Про видачу ліцензій на провадження госнодарської діяльності з виробництва 
теплової енергії, транспортування її місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами, постачання теплової енергії

протягом кварталу и

Про завдання на період підготовки житлово-комунального господарства області до 
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

травень 44

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 
«Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 
2017 рік» (за потреби)

нротягом кварталу Свинаренко О.І. -  
директор департаменту 
економіки
облдержадміністрації

З



№№
п/п

Назва питання

7. Про порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на фінансову 
державну підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва

квітень Свинаренко О.І.
директор департаменту 
економіки

8.

9.

10.

11.

Про затвердження типових договорів оренди майна спільної власності протягом кварталу 
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради

Про призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, протягом кварталу 
організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 
перебуває в управлінні обласної ради (за нотреби)

З організаційних питань управління об’єктами комунальної власності протягом кварталу

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника нротягом кварталу 
обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про 
організацію реалізації деяких положень розпорядження ГОЛОШІ 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 04 липня 2016 року № 548» (за потреби)

Головко О.П. -  
директор департаменту 
інвестиційно-інновацій
ного розвитку і 
зовнішніх відносин 
облдержадміністрації

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації 

,2. Про чергування керівних працівників облдержадміністрації „а робочих м іс .»

II декада червня управління
облдержадміністрації

4



№№ Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4
____  "Г \ л

13. Про нагородження відзнаками облдержадміністрації начальник управління 
кадрового забезпечення 
та з питань нагород 
облдержадміністрації

14. Про відрядження

15. Про кадрові питання та питання державної служби

16. Про надання та скасування допуску та доступу до державної таємниці

протягом кварталу - -

нротягом кварталу

нротягом кварталу Липовий О.В. -
завідувач сектору
режнмно-секретної 
роботи облдержадмі
ністрації

17. Про затвердження заходів з підвищення рівня 
Донецькій області на 2017-2020 роки

Ремський
безнеки дорожнього руху в

В.В. - заступник голови облдержадміністрації
III декада квітня Литвинов А.В. -  

директор департаменту 
розвитку базових
галузей промисловості 
облдержадміністрації

Про організаційні заходи щодо збереження автомобільних доріг загального III декада квітня 
користування та вулиць населених нунктів області у 2017 році

Про напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету, І декада квітня 
передбачених на енергозабезпечення, енергоефективність та дорожньо- 
транспортний комплекс

5



№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

20. 1  A  l y U U I U l U  ..................... ........

(малих) суднах у Донецькій області
червень

директор департаменту 
розвитку базових
галузей промисловості 
облдержадміністрації

21. Про видачу дозволів на водокористування водних об’єктів місцевого значення нротягом кварталу 
(за потреби)

Натрус С.П. -  директор 
департаменту екології та 
нриродних ресурсів 
облдержадміністрації

22. Про ногодження надання надр у користування ТОВ «Фірма Домас» II декада квітня

23. Про затвердження програми «Впровадження автоматизованої системи моніторингу 
довкілля у Донецькій області 2017-2020»

червень

24. Про затвердження порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
поза межами населених пунктів Донецької області

III декада квітня

(.і.

Кузьменко В.І. -  
начальник управління 
містобудування та
архітектури облдержад
міністрації

25. Про реєстрацію статутів релігійних громад та змін до них
Стокоз І.С. - застунник голови облдержадміністрації

протягом кварталу Биченко Л.А. -
в.о. директора департа
менту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації

26. Про Раду з питань етнонаціональної політики при облдержадміністрації І декада квітня
6



№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

27. Про затвердження висновків до проектів рішень міських рад щодо добровільного протягом кварталу Бичеико Л.А.
об’єднання територіальних громад (за потреби) в.о. директора департа

менту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації

28.
Лаврик В.О. -  заступник голови облдержадміністрації

Про організацію збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у III декада квітня Дзнгім О.В. -  
2017 році в-°- директора

департаменту агропро
мислового комплексу та 
розвитку сільських
територій облдерж
адміністрації

29. Про організацію заходів щодо боротьби з підпалюванням стерні та сухої червень
рослинності, недонущення виникнення пожеж на сільськогосподарських угіддях, 
полезахисних лісосмугах та яружно-балочних насадженнях на території Донецької 
області у 2017 році

III. Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації, колегій структурних нідрозділів 
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Проведення нарад, інших заходів

Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації
Вілінський Є.С.- перший заступник голови облдержадміністрації 

1. Обласна комісія з питань забезпечення енергоносіями споживачів регіону та щомісяця Соловей О.С. -  в.о. ди-
контролю за їх розрахунками ректора департаменту

житлово-комунального 
господарства облдерж
адміністрації

7



№№ Назва питання Дата проведення Виконавці

і "і 2 3 4

2.
господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 
2017-2018 років (за окремими графіком)

ректора департаменту 
житлово-комунального 
господарства облдерж-

3. Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору протягом кварталу 
інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку у 2017-2018 роках (за потреби)

Свинаренко О.І. -  
директор департаменту 
економіки облдержадмі
ністрації

4. Комісія облдержадміністрації з питань комунальної власності (за потреби) протягом кварталу

5. Регіональна рада підприємців в Донецькій області протягом кварталу

6 .

7.

8 .

Конкурсна комісія з питань передачі в оренду об’єктів спільної власності протягом кварталу 
територіальних громад сіл, селнщ, міст, що перебувають у нравлінні обласної ради 
(за потреби)
Обласна комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, протягом кварталу
забезпечення нодаткових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до
пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності (постанова Кабінету
Міністрів України від 08 вересня 2005 року № 875 «Про утворення Комісії з питань
ногашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), ненсій,
стипендій та інших соціальних внилат») (за рішенням голови комісії)

Токарева О.А. -  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення облдержадмі
ністрації

Стокоз І.С.
Координаційна рада служби у справах дітей облдержадміністрації з питання: 
«Реалізація в області державної політики стосовно забезпечення права дітей, 
насамперед, дітей-сиріт та дітей, нозбавлених батьківського піклування, на 
зростання в сімейному оточенні»

— заступник голови облдержадміністрації 
Тимофеева Н.М.-

III декада червня начальник служби у 
справах дітей облдерж
адміністрації
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

9. Обласна рада з питань безнечної життєдіяльності населення (постанова Кабінету 
Міністрів України від 15 вересня 1993 року № 733 «Про створення Національної 
ради з нитань безнечної життєдіяльності населення») (за потреби)

нротягом кварталу Токарева О.А. -  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення облдержадмі
ністрації

10. Регіональна комісія з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в 
зоні відчуження в 1986-1990 роках (розпорядження голови облдержадміністрації 
від 29 березня 2013 року № 160) (за потреби)

нротягом кварталу 46

11. Обласна комісія з розгляду питань щодо надання підприємствам та організаціям 
громадських організацій інвалідів дозволів на право користування пільгами з 
онодаткування, дотацій, фінансової допомоги та цільової нозики (розпорядження 
голови облдержадміністрації від 15 серния 2013 року № 563) (за нотреби)

нротягом кварталу 66

12. Комісія із спірних питань встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних 
аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної 
зброї (розпорядження голови облдержадміністрації від 18 березня 1997 року № 187 
(із змінами)) (за потреби)

протягом кварталу 66

13. Регіональна рада з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

27 квітня Золкіна Л.І. -  начальник 
унравління у справах 
сім’ї та молоді 
облдержадміністрації

14. Обласна міжвідомча комісія з питань оздоровлення та відночинку дітей та 
студентської молоді влітку 2017 року

травень 66

15. Обласна молодіжна рада червень 66

16. Координаційна рада з питань патріотичного виховання молоді червень 66
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№№ Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

17.
дітей-сиріт і дітей, які нозбавлені батьківського піклування Донецького обласного 

центру зайнятості

18.

19.

20.

Комісія з кадрових питань облдержадміністрації (за потреби)
Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації

протягом кварталу Огданська Т.М. -
начальник управління 
кадрового забезпечення 
та з питань нагород 
облдержадміністрації

Комісія з питань нагородження державними нагородами У країни, Почесною протягом кварталу 
грамотою Кабінету Міністрів України та заохочувальними відзнаками Прем’єр- 
міністра У країни при облдержадміністрації (за потреби)

Експертна комісія облдержадміністрації протягом кварталу

и

Россоха Н.Є. -  
начальник управління 
діловодства та контролю 
облдержадміністрації

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
21 Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протягом кварталу Гаркуша О.І.

;  .  ч в.о. директора
(за нотре и) департаменту з питань

цивільного захисту, 
мобілізаційної та
оборонної роботи
облдержадміністрації

22. Обласна комісія з питань евакуації (за потреби) протягом кварталу
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

23. Засідання робочої групи з питань надрокористувания 05 квітня Натрус С.П. -  директор 
департаменту екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації

24. Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на приміському і міжміському 
внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Донецької 
області (постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування»)

травень Литвинов А.В. -  
директор департаменту 
розвитку базових 
галузей промисловості 
облдержадміністрації

25. Обласна комісія по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які 
здійснюють операції з металобрухтом (за потреби)

нротягом кварталу 66

26. Засідання робочої групи з протидії порушенням, що нризводять до руйнування 
автомобільних доріг області, встановлення суб’єктів господарювання, які своїми 
діями завдали збитків державним інтересам

І декада квітня 66

27. Засідання робочої груии з вирішення нроблемних питань фінансового оздоровлення 
державних вугледобувних підприємств

III декада квітня 66

28. Засідання координаційної ради за участю громадських організацій (федерацій) з 
видів спорту: «Про порядок відбору та прийому спортсменів на навчання до 
Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С.Бубки та роботу відділень 
з видів спорту», «Про організацію роботи Громадської організації «Донецька 
обласна федерація греко-рнмської боротьби», «Про досвід роботи Громадської 
організації «Федерація шахів Донецької області» та розвиток шахів в містах та 
районах області», «Про взаємодію громадських організацій, федерацій, асоціацій з 
видів спорту з містами та районами області», «Про порядок проведення атестації 
тренерів-викладачів, «Про оформлення матеріалів на присвоєння спортивних звань

червень Мицик В.П. -  начальник 
управління з питань 
фізичної культури та 
спорту облдержадміні
страції
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№№ Назва питання Дата проведення Виконавці
п/п
1 2 3 4

та розрядів», «Про моніторинг розміщення інформація щодо розвитку сфери 
фізичної культури та спорту на веб-сайтах унравління федераціями, громадськими 
організаціями»

Мицик В.П. -  начальник 
управління з питань 
фізичної культури та 
спорту облдержадміні-
страції

1.

2 .

Засідання колегій:
Вілінський €.С -  перший заступник голови облдержадміністрації

Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації:
«Про підсумки роботи житлово-комунального господарства області в осінньо- 

зимовий період 2016-2017 років та завдання на період підготовки до роботи взимку 
2017-2018 років»;

«Про підсумки підготовки місць масового відпочинку в населених пунктах 
області до оздоровчого періоду 2017 року»;

«Про хід виконання структурного проекту «Оптимізація систем водопостачання 
та водовідведення Донецької області», «Про стан виконання Закону України «Про 
особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» 
виконкомами міських рад та райдержадміністраціями»

Соловей О.С.
квітень в.о. директора

департаменту житлово- 
комунального господар-

травень ства облдержадміні-
страції

червень

Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про підсумки виконання місцевих II декада квітня 
бюджетів області за І квартал 2017 рік»

Скарга М.О. -  директор 
Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

3 . Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:
«Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника II декада травня 

обласної військово-цивільної адміністрації від 12 листопада 2015 року № 635 «Про 
забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання»;

Узун Ю.Г. -  директор 
департаменту охорони 
здоров’я облдержадміні
страції
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

«Про готовність лікувально-профілактичних закладів області до надання III декада травня Узун Ю.Г. -  директор
медичної допомоги хворим інфекційного профілю при нідвищенні захворюваності департаменту охорони
на кишкові інфекції та нідозрі на особливо небезпечні хвороби» здоров’я облдержадміні

страції

4.

5.

Стокоз І.С.
Унравління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації: «Про виконання Закону 
України «Про попередження насильства в сім’ї» в мм. Бахмут, Маріуполь, 
Новогродівка», «Про стан надання соціальної підтримки та дономоги багатодітним 
сім’ям у м. Костянтинівка, Бахмутському та Олександрівському районах», «Про 
взаємодію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з закладами 
оздоровлення та відпочинку Донецької області», «Про хід реалізації проекту «Гідна 
країна для гідних людей» щодо створення 85-тн інфраструктурних об’єктів для 
молоді та сімей»

— заступник голови облдержадміністрації
червень Золкіна Л.І. — начальник

управління у справах 
сім’ї та молоді 
облдержадміністрації

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Про підготовку до літнього II декада квітня 
оздоровлення та відночннку дітей в системі освіти області»

Оксенчук Н.В. -  
директор департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації

6. Управління культури і туризму облдержадміністрації: «Про стан функціонування травень
закладів культури: Донецького обласного художнього музею та Донецького 
обласного краєзнавчого музею»

Певна А.В. -  начальник 
управління культури і 
туризму облдерж
адміністрації

7. Донецького обласного центру зайнятості: «Про стан організації професійного 
навчання безробітних за 2016 рік та 5 місяців 2017 року в Державному 
навчальному закладі «Донецький центр професійно-технічної освіти Державного 
центру зайнятості» та взаємодії центру професійно-технічної освіти Державного 
центру зайнятості з інших регіонів»

червень Рибалко В.М. — директор
Донецького обласного 
центру зайнятості
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№№ Назва питання Дата проведення Виконавці

п/п
1 2 3 4

8. Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області: «Про 
підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в Донецькій області у 
І кварталі 2017 року»

травень Рад Н.С. -  начальник 
головного управління 
Пенсійного фонду 
України в Донецькій
області

9. Державного архіву області:
«Про стан охорони праці в державному архіві області», «Про стан контролю за 

виконанням документів в державному архіві області»;
«Про стан правової роботи та дотримання законодавства про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів в державному архіві області», «Про стан 
контролю за виконанням документів в державному архіві області»;

«Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства», «Про роботу 
колегії державного архіву області у 2016 році», «Про стан контролю за виконанням 
документів в державному архіві області»

Заступник голови — керівник апарату облдержадміністрації
Пирожкова Н.В.

II декада квітня

II декада травня

II декада червня

в.о. директора
державного архіву
Донецької області

10.

Ремський В.В.
Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації: «Про 
підсумки роботи школи вищої спортивної майстерності за 2016 рік», «Про підсумки 
роботи Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С.Бубки за 
2016 рік», «Про підсумки роботи щодо проведення обласного огляд-конкурсу в 
рамках проведення Всеукраїнського місячника облаштування спортивних 
майданчиків «Спорт для всіх — спільна турбота» у 2017 році», «Про роботу обласної 
дитячо-юнацької спортивної школи з кікбоксингу», «Про стан розвитку боксу у 
Донецькій області», «Про внесення змін до «Положення про центри фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх», «Про договірні відносини між управлінням з 
питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації та громадськими 
організаціями з видів спорту», «Про нрнсвоєния спортивних звань» (розширене 
засідання)

-  заступник голови облдержадміністрації
II декада травня Мицик В.П. -  начальник 

управління з нитань 
фізичної культури та 
снорту облдержадміні
страції

14



№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

Проведення нарад
Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації

1. Наради із заступниками міських голів і голів райдержадміністращй з поточних 
питань розвитку галузі та стану підготовки до роботи в зимових умовах 
2017-2018 років

ЩОМІСЯЦЯ Соловей О.С. -  
в.о. директора депар
таменту житлово-кому
нального господарства 
облдержадміністрації

2.

3 .

Нарада:
«Про виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 квітня 

2006 року № 254 «Про затвердження нротоколів надання медичної допомоги дітям 
за снеціальністю «Дитяча ендокринологія»;

«Про дотримання вимог законодавства з питань утримання та надання медичної 
допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»;

«Про стан виконання Закону України «Про реабілітацію інвалідів в України» в 
дитячих закладах охорони здоров’я, в центрах первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги, дитячих будинках»;

«Про результати перевірки закладів охорони здоров’я щодо надання медичної 
допомоги хворим на серцево-судинні захворювання»;

«Про організацію медичної допомоги недоношеним новонародженим та заходів 
щодо зниження ноказника перинатальної смертності в Донецькій області»;

«Про роботу обласної лікарні інтенсивного лікування, створеної на базі міської 
лікарні № 2 м. Маріуполь»
Нарада за участю голів інвентаризаційних комісій міст та районів області з питань 
забезпечення готовності захисних споруд в містах та районах області та нроведения 
їх технічної інвентаризації

Узун Ю.Г. -  директор
I декада квітня департаменту охорони

здоров’я облдержадмі
ністрації

II декада квітня

III декада квітня

I декада червня

II декада червня

III декада червня

І, III декада квітня Гаркуша О.І. -
в.о. директора
департаменту з питань 
цивільного захисту, 
мобілізаційної та
оборонної роботи
облдержадміністрації
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

4.

1.

З відповідальними праціьпі'їл.ШУіп ^праолши --------------
інтернатних закладів обласної комунальної власності щодо забезпечення права 
дітей з особливими освітніми потребами на освіту

Обласна нарада з директорами міських, районних центрів зайнятості: «Про 
підсумки роботи Донецької обласної служби зайнятості за І квартал 2017 року»

10 травня
директор
освіти

департаменту 
і науки

травень

облдержадміністрації

Рибалко В.М. -  директор 
Донецького обласного 
центру зайнятості

Селекторні наради (за нотреби)
Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації

щосереди Штагер Д.О. -  
в.о. начальника
Г оловного управління
Держгеокадастру у
Донецькій області

Ремський В.В. -  заступник голови облдержадміністрації
Нарада за участю голів інвентаризаційних комісій міст та районів області з питань І декада квітня Литвинов А.В.
забезпеченості готовності захисних сноруд цивільного захисту в містах і районах III декада червня директор департаменту
області та проведення їх технічної інвентаризації розвитку базових

галузей промисловості
облдержадміністрації

Інші заходи
Віліиський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації

Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій області (на виконання указів протягом кварталу Головко О.П. 
Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо директор^ департаменту
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх швестиціино-шноващи-
зносин» (із змінами) та від 05 березня 2002 року № 217/2002 «Про Порядок ного розвитку і
здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН
місцевими державними адміністраціями» (із змінами) облдержадміністрації
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

2. Співпраця з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України щодо відбору проектів, нрийнятних для 
фінансування за рахунок кредиту KfW

протягом кварталу Головко О.П. -  
директор департаменту 
інвестиційно-інновацій
ного розвитку і 
зовнішніх відносин 
облдержадміністрації

3. Робота з райдержадміністраціями, міськими радами з реалізації проекту нротягом кварталу 
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», який фінансується за
рахунок Європейського інвестиційного банку

4. Координація роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної протягом кварталу 
технічної допомоги

5. Робота: протягом кварталу
над оновленням карти Донецької області з нанесенням міст розташування 

об’єктів, які реалізуються за рахунок міжнародних донорських організацій;
з проектами, що можуть реалізуватися за рахунок коштів секторальної 

бюджетної підтримки ЄС;
над залученням грантових коштів для реалізації нроектів на території області; 
в рамках проекту «Академія доброго упорядкування та підвищення 

компетентності Європи» (AGREE)

6. Участь у роботі над детальним Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках протягом кварталу 
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року в рамках Спільного
Проекту Швейцарського бюро співробітництва, Посольства Королівства Швеції та 
Програми Розвитку ООН «Відновлення та примирення на територіях, 
ностраждалнх від кризи в Україні»

и

u
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

7. Підготовка інформаційних баз та візуальних матеріалів для зустрічі голови 
Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації з дипломатичними інституціями з нитань розвитку області

протягом кварталу Еоловко О.П. -  
директор департаменту 
інвестиційно-інновацій
ного розвитку і 
зовнішніх відносин 
облдержадміністрації

8. Підготовка інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які можуть 
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 
2017 році

нротягом кварталу и

9. Оновлення інвестиційного паснорту області протягом кварталу и

10. Проведення роботи з організації міжнародного «STUDY-TOURS EUROPE & 
BALTICS» в рамках проекту «Відновлення ефективного управління та розвиток 
миробудівництва та примирення у громадах Донецької та Луганської областей 
України, постраждалих від кризи» за підтримки ЄС та ПРООН

нротягом кварталу

11. Забезпечення надходжень до бюджету за рішеннями (ухвалами) адміністративних 
судів, пов'язаних зі стягненням податкового боргу

щомісяця Погорєлий С.С. -  
начальник Е оловного 
управління ДФС у 
Донецькій області

12. Підготовка інформації:
про стан виконання доведених завдань но мобілізації коштів до бюджетів всіх 

рівнів за звітний період;
про стан надходжень та виконання доведених завдань до Зведеного бюджету; 
для проведення моніторингу стану розвитку малого та середнього 

підприємництва, рейтннгової оцінки результатів діяльності голів

щомісяця

щоп’ятниці 
протягом кварталу

а

райдержадміністрацій та міських рад (за потреби)
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

13. Реалізація комплексу профілактичних заходів, снрямованнх на нонередження 
корупційних діянь з боку працівників Головного управління ДФС у Донецькій 
області, а також недопущення протиправних дій но відношенню до посадових осіб 
служби нрн виконанні ними службових обов’язків (за окремим нланом)

протягом кварталу Погорєлий С.С. -
начальник Г оловного
управління ДФС у
Донецькій області

14. П р о в е д е н н я  атестації лікарів акушерів-гінекологів (за окремим графіком) протягом кварталу Узун Ю.Г. -  директор
департаменту охорони 
здоров’я облдержадмі
ністрації

15. Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю департаменту охорони протягом кварталу 
здоров’я облдержадміністрації (за окремим графіком)

16. Фінансування пенсійних виплат
Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації

протягом кварталу Рад Н.С. - начальник
головного управління
Пенсійного фонду
України в Донецькій
області

17. Здійснення пілотного впровадження нових стандартів обслуговування громадян з протягом кварталу 
використанням централізованих технологій

18 . Засідання:
атестаційної комісії департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 10-25 квітня
конкурсної комісії департаменту освіти і науки облдержадміністрації; II декада квітня
Ради директорів вищих навчальних закладів ГІІ рівнів акредитації Донецької 12 травня

області (Великоанадольський лісовий коледж)

Оксенчук Н.В. -  
директор департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації
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№№ Назва питання Дата проведення Виконавці
п/п
1 ~ 1 2 3 4

19. Проведення конкурсу-огляду професійної майстерності за напрямками: 
лицювальник-плиточннк; 
помічник машиніста електровоза; 
кравець;

I декада квітня
II декада квітня

III декада квітня- 
I декада травня

Оксенчук Н.В. -  
директор департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації

верстівннк широкого профілю; 
електрогазозварник

I декада травня
II декада травня

20. Співбесіди з відповідальними ирацівниками управлінь (відділів) освіти міських рад 
та райдержадміністрацій, закладів обласної комунальної власності з питань 
організації роботи щодо захисту прав дітей та учнівської молоді пільгових 
категорій (за окремим графіком)

II декада квітня 44

21. Організація переведення закладів культури на територію, підконтрольну 
українській владі

протягом кварталу Певна А.В. -  начальник 
управління культури і 
туризму облдержадмі
ністрації

22. Організація міжрегіональної культурної співпраці з Вінницькою, Львівською, 
Житомирською, Запорізькою областями

нротягом кварталу

23. Сприяння організації і проведенню гастрольних та концертно-масових заходів 
творчим колективам України на території області

протягом кварталу 44

24. Участь у заходах, організованих нолітичними партіями та громадськими 
організаціями

протягом кварталу Биченко Л.А. 
в.о. директора департа
менту інформаційної та
внутрішньої політики 
облдержадміністрації
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№№
п/п

Назва питання Дата проведения Виконавці

1 2 3 4

24. Участь у за 
організаціями в.о. директора департа

менту інформаційної та 
внутрішньої політики

25. Підготовка та проведення зустрічі керівництва облдержадміністрації з 
громадськістю

протягом кварталу 66

26. Участь у підготовці та проведенні нарад та засідань з питань впровадження 
адміністративно — територіальних реформ Донецької області (за необхідністю)

протягом кварталу 66

27. Координація роботи щодо: протягом кварталу 66

діяльності громадської ради при облдержадміністрації;
виконання Регіонального плану заходів з увічнення пам’яті захисників України

на неріод до 2020 року у Донецькій області;
виконання заходів, передбачених внесенням змін до адміністративно- 

територіального устрою області

28. Сприяння релігійним організаціям області у проведенні релігійних свят: 
Благовіщеня Пресвятої Богородиці (православне свято);
Вхід Госнодній в Єрусалим (Вербна неділя) (православне свято);
Вхід Госнодній в Єрусалим (Пальмова неділя) (католицьке свято);
Песах (іудейське свято);
Світле Христове Воскресіння (Великдень) (православне свято);
Католицька Пасха (католицьке свято);
Ніч чудесної подорожі й небесного піднесення пророка Мухаммада (Лейлят аль- 

Ісра Валь-Мі’радж (ісламський календар);
День Єрусалиму (Юдейський календар, іудейське свято);
Вознесіння Христове (православне свято);

07 квітня 
09 квітня 
09 квітня 

11-17 квітня 
16 квітня 
16 квітня 
03 травня

24 травня
25 травня

66
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4
День Святої Трійці (Юліанський календар, православне свято);
День Святої Трійці (Григоріанський календар, римо-католицьке свято); 
Пресвятого Тіла Ісусового (григоріанський календар, римо-католицьке свято); 
Різдво Святого Іоанна Христителя (Григоріанський календар, римо-католицьке 

свято);
Святих Петра і Павла (Григоріанський календар, римо-католицьке свято)

04 червня 
11 червня 
15 червня 
24 червня

29 червня

Биченко Л.А. 
в.о. директора департа
менту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації

29. Сприяння громадським організаціям національних меншин області у проведенні
свят та пам’ятних дат:

Міжнародний день ромів; 08 квітня
День боротьби за права кримськотатарського народів; 18 травня
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку; 21 травня
День слов’янської писемності та культури; 24 травня
День дружби і єднання слов’ян 25 червня

ЗО. Проведення засідань робочої групи з реалізації заходів щодо сприяння зміцненню І декада квітня 
національної єдності та консолідації українського суспільства, нідтримки ініціатив 
громадськості у цій сфери

31. Організація та участь в освітніх заходах для інститутів громадянського суспільства, протягом кварталу
громадських рад при органах виконавчої влади у рамках розвитку громадянського 
суспільства

32. Проведення засідання робочої груни з реалізації плану заходів, спрямованих на III декада квітня 
реалізацію деяких засад державної внутрішньої нолітики щодо окремих районів 
Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження
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№№ Назва питання Дата проведення Виконавці

1 2 3 4

33.

34.

35.

36.

37.

І ір и ь с д с н п л  ^а^іА«п11л -  г ------------
заснування Донецької області (з окремим графіком) в.о. директора департа

менту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації

Заступник голови-керівник анарату облдержадміністрації 
Організаційне забезпечення участі керівництва міст та районів області у заходах, протягом кварталу М о сш а^  °рг0анізацій“
які проводяться облдержадміністрацією ного управління

облдержадміністрації

Забезпечення виконання протокольних заходів та організаційне забезпечення.
робочих поїздок вищих посадових осіб України, керівників міністерств та інших

центральних органів виконавчої влади до області;
робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації до міст та районів області

Проведення аналізу за І квартал 2017 року:
стану роботи зі здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у Донецькій
області;

організаційної роботи виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацш; 
стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою облдержадміністрацією 

за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади

Підготовка аналізу виконання плану роботи облдержадміністрації на І квартал 
2017 року

протягом кварталу

квітень

II декада квітня
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суб’єктами подання відомостей відповідно до ст. 22 Закону України «Про 
Державний реєстр виборців»

начальник відділу
адміністрування Дер
жавного реєстру
виборців облдержадмі-

39. Технічна підтримка роботи тимчасових серверів облдержадміністрації (веб-сайт, протягом кварталу 
поштовий сервер, файловий сервер, сервер електронного документообігу)

Білокопитий В.В. -
начальник відділу
інформаційно 
комп’ютерного 
забезпечення облдерж
адміністрації

40.

41.

42.

Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в апараті 
облдержадміністрації
Обслуговування системи електронної корпоративної пошти між структурними 
підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого 
самоврядування
Підготовка «Плану діяльності внутрішнього аудиту Донецької обласної державної 
адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на друге півріччя 
2017 року»

протягом кварталу 

нротягом кварталу

травень-червень Доценко В.В. -  
завідувач сектору
внутрішнього аудиту 
облдержадміністрації

43. Аналіз додержання графіків особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної щомісяця,
нервннної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян з І декада
питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, підготовка довідки та 
надання її заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації

Гончарова О.К. -  
начальник управління з 
питань звернень 
громадян та достуну до 
публічної інформації 
облдержадміністрації
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3

Виконавці

4
1

44.

2
Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про підсумки роботи із 
зверненнями громадян для надання:

Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Адміністрації Президента України; . .. 
голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної

адміністрації

до 10 квітня 
до 15 квітня 
до ЗО квітня

Г ончарова О.К. -  
начальник управління з 
питань звернень 
громадян та доступу до 
публічної інформації 
облдержадміністрації

45. Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) секретної інформації під 
час відвідування облдержадміністрації іноземцями

протягом кварталу Липовий О.В. -  
завідувач сектору 
режимно-секретної 
роботи облдерж
адміністрації

46. Узагальнення відомостей про виїзд за кордон працівників облдержадміністрації, 
яким надано допуск до державної таємниці та результатів співбесід з ними після їх

до 15 червня и

повернення

47. Засідання ексиертно-иеревіриої комісії державного архіву області щомісяця, III декада Пирожкова Н.В. -
в.о. директора
державного архіву
Донецької області

48. Виїзне засідання екснертно-перевірної комісії державного архіву області з II декада червня 
наданням методичної допомоги працівникам діловодних, експертних та архівних 
служб у зоні комнлектуваиия архівних відділів:

Добропільської міської ради;
Добропільської райдержадміністрації
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49.

50.

51.

Організаційна робота щодо:
проведення ярмаркових заходів на виконання факсограми Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 10 жовтня 2012 року № 37-11-4-12/16616;
недопущення виробничого травматизму та нещасних випадків під час 

проведення механізованих робіт у весняно-літній період 2017 року, дотримання 
вимог пожежної безпеки та правил безпеки дорожнього руху в
сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності та господарювання;

виконання заходів Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель 
та опустелюванням, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від ЗО березня 2016 року № 271-р на території Донецької області, підконтрольній 
українській владі;

виплати спеціальних бюджетних дотацій з Державного бюджету України 
сільгосптоваровиробникам області для розвитку тваринництва;

розвитку зерновиробництва на території Донецької області підконтрольній 
українській владі у 2017 році

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації
протягом кварталу Дзигім О.В. -

Аналіз виробничої діяльності 
підсумками роботи

Оформлення та видача племінних свідоцтв (сертифікатів) на поголів'я племінних 
тварин, що реалізуються суб’єктами племінної справи у тваринництві

в.о. директора
департаменту агропро
мислового комплексу та 
розвитку сільських 
територій облдерж
адміністрації

харчових і переробних підприємств області за протягом кварталу

протягом кварталу

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
52. Організація надання допомоги населенню відповідно до постанови Кабінету протягом кварталу Гаркуша О.І. -  

Міністрів України від 30 січня 2015 року № 21 «Про затвердження Порядку в.о. директора
надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської департаменту з питань
областей» цивільного захисту,

мобілізаційної та
оборонної роботи
облдержадміністрації
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4
1 1 

53.

2
Підготовка інформація за І квартал 2017 року про хід виконання розділу «Охорона 
навколишнього нриродного середовища» Програми економічного і соціального 
розвитку Донецької області на 2017 рік

III декада квітня Натрус С.П. -  директор 
департаменту екології та 
нриродних ресурсів 
облдержадміністрації

54. Засідання містобудівної ради (у разі надходження проектної документації) протягом кварталу Кузьменко В. І. -  
начальник управління 
містобудування та 
архітектури облдерж
адміністрації

55. Участь у конференції з перспективи розвитку промисловості області, виходу на 
нові ринку збуту, у тому числі країн ЄС

травень Литвинов А.В. -  
директор департаменту 
розвитку базових 
галузей промисловості 
облдержадміністрації

56. Співнраця з профспілками всіх рівнів з питань забезпечення сталої роботи 
державного сектору вуглевидобутку та реформування вугільної галузі

протягом кварталу 44

57. Організація роботи щодо створення індустріальних парків на території Донецької 
області

протягом кварталу 44

58. Проведення спільних заходів державного контролю в сфері пасажирських протягом кварталу 
перевезень з представниками СБУ, Національної поліції, Державної фіскальної 
служби, управління Укртраисбезнеки у Донецькій області, органів місцевого 
самоврядування

44
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59. с ш и а і д і л  і “ 'V  --------- г --------

загального користування області, визначення місць розташування вагових 
комнлексів, координація роботи служби автомобільних доріг та Укртрансбезпеки

директор департаменту 
розвитку базових 
галузей промисловості 
облдержадміністрації

60. Укладання договорів з органами місцевого самоврядування, протягом кварталу 
райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними громадами про передачу 
права на здійснення видатків в рамках Регіональної програми з відшкодування 
частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та 
підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 
2016-2018 роки

IV. Перевірка (вивчення! стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, делегованих повноважень, програмних
заходів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування

та надання їм методичної допомоги

2 .

Прпевіпка (вивчення) стану сппав у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування _
Вілінськнй Є.С. -  нерший застунник голови облдержадміністрації

Надання оперативної консультативної допомоги структурним підрозділам протягом кварталу Скарга М.О. -  директор 
облдержадміністрації, фінансовим органам райдержадміністрацій та виконкомів Департаменту фінансів
міських рад, об’єднаним територіальним громадам з нитань, що належать до облдержадміністрації
компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації

Прийом, складання та аналіз зведеного аналізу за І квартал 2017 року «Про протягом кварталу Скарга М.О. -  директор 
виконання кошторису на утримання органів державної виконавчої влади Донецької Департаменту фінансів
облдержадміністрації» та надання його Головному управлінню Державної облдержадміністрації
казначейської служби України у Донецькій області, Держказначейству та 
Рахунковій Палаті України (за окремим графіком)
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3. Надання методичної допомоги виконавчим органам міських рад, протягом кварталу Свинаренко О.І.
райдержадміністраціям щодо: директор департаменту

виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України економіки облдерж-
від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг адміністрації
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

розробки інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

реалізації проекту «Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, 
нідвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам 
підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області»

4. Надання методичної допомоги виконавчим органам міських рад, протягом кварталу 
райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації щодо 
запровадження електронної системи закупівель Рго2огго

5. Надання методичної допомоги структурним підрозділам облдержадміністрації, які протягом кварталу 
здійснюють управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, з питань виконання 
повноважень, передбачених Законом України «Про військово-цивільні 
адміністрації»

6. Надання методологічної допомоги департаменту економіки Добропільської міської протягом кварталу 
ради щодо виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, 
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації з 
питань організації торговельного обслуговування населення, згідно з Планом 
здійснення облдержадміністрацією контролю за виконанням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2017 рік

29



№№ Назва питання Дата проведення Виконавці

1 ~~1 2 3 4

7. Надання методичної та практичної допомоги:
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам з питань активізації 
інвестиційної діяльності, підготовки бізнес-планів перспективних інвестиційних 
проектів, реалізації інвестиційних проектів;

суб’єктам господарювання з питань оформлення разових (індивідуальних) 
ліцензій, ліцензій на імпорт/експорт товарів, реєстрації іноземних інвестицій та 
договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, 

місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 
структурним підрозділам облдержадміністрації з питань здійснення зовнішніх 
зносин (на виконання Указів Президента України від 18 вересня 1996 року 
№ 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів 
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» та 05 березня 2002 року № 217/2002 
«Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями»),

органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з питань науково- 
технічної та інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, виставково- 
конгресної діяльності

протягом кварталу
директор департаменту 
інвестиційно-інновацій
ного розвитку і 
зовнішніх відносин 
облдержадміністрації

8.

9.

Моніторинг реалізації інфраструктурних проектів області, які реалізуються протягом кварталу 
у 2017 році за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів

Тематична перевірка діяльності Лиманської міської ради щодо здійснення травень
контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами 
житлово-комунального господарства

Соловей О.С. -  
в.о. директора
департаменту житлово- 
комунального господар
ства облдержадмініст
рації
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10. Перевірка організації роботи щодо дотримання ноложень Закону України «Про 
запобігання корупції»:

департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
Торецької міської ради;
Волноваської райдержадміністрації

II декада травня 
II декада червня 
II декада квітня

Ставицький О.М -  
начальник управління 
взаємодії з
правоохоронними 
органами, запобігання та 
виявлення корупції

11.

12.

Вивчення роботи виконкому Вугледарської міської ради щодо виконання III декада травня 
делегованих повноважень органів виконавчої влади (ст. 38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»)

Перевірка достовірності формування звітних документів та надання практичної 
допомоги щодо розвитку фізичної культури і спорту в: 

м. Вугледар; 
м. Маріуполь

Мицик В.П. -  начальник 
управління з питань 

III декада травня фізичної культури та
III декада червня спорту облдержадмі

ністрації

13.

14.

Аналіз актів та проведення тематичних неревірок м. Вугледар III декада травня

Комнлексиа технічна перевірка стану готовності регіональної сиетеми 29 червня
централізованого оповіщення із запуском електросирен, відбором 
радіотрансляційної мережі та доведенням до населення навчальної інформації у 
сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Гаркуша О.І. -  
в.о. директора
департаменту з питань 
цивільного захисту, 
мобілізаційної та
оборонної роботи
облдержадміністрації
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15. Здійснення контролю за виконанням Селидівською міською радою делегованих III декада травня Кузьменко В.І. -

повноважень органів виконавчої влади начальник управління
містобудування та
архітектури облдержад
міністрації

16.

17.

18.

19.

20.

Перевірка роботи органів містобудування та архітектури 
Волноваської райдержадміністрації; 
військово-цивільної адміністрації м. Авдїївка

Надання методичної та практичної допомоги: 
Волноваській райдержадміністрації;
Селидівськійї міської ради; 
військово-цивільній адміністрації м. Авдіївка

III декада квітня 
III декада червня

III декада квітня 
III декада травня 
III декада червня

Перевірка на відповідність вимог чинного законодавства рішень виконавчого 
комітету Торецької міської ради

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
червень Погребняк Я.О. -

начальник юридичного 
управління 
обллепжалміністпапії

Надання методичної та нрактичної допомоги райдержадміністраціям, райрадам, протягом кварталу 
виконавчим органам міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в 
частині впровадження та використання системи електронного документообігу, 
використання локальних мереж, ноштових програм та роботи в мережі Інтернет

Білокопитий В.В. -  
начальник відділу
інформаційно-комп ’ іо- 
терного забезпечення 
облдержадміністрації

Надання консультативно-методичної допомоги відділам ведення Державного нротягом кварталу Кир’язієв О.В. — началь- 
реєстру виборців з питань ионовнеиня та використання бази даних Реєстру ннк відділу адмініст

рування Державного
реєстру виборців
облдержадміністрації
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21. ^ Д Ш С П ^ П П Л  ---- ------------------------ ^  У *

виборців ЦВК відділами ведения Державного реєстру виборців
протягом кварталу

ник відділу адмініст
рування Державного
реєстру виборців
об я яепжа ямі ні стпанії

22. Здійснення контролю за своєчасним: протягом кварталу
проведенням неріодичного оновлення бази даних Державного реєстру виборців; 
встановленням відповідних висновків по кратному включенню виборців до 

Державного реєстру виборців;
внесенням пропозицій до Постанови ЦВК від 12 квітня 2012 року № 66 «Про 

утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі»,
впровадженням організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної 

системи захисту інформації відділами ведення Державного реєстру виборців

23. Здійснення контролю щодо ведення Державного реєстру виборців Вугледарської травень
міської ради

24. Перевірка (вивчення) стану снрав в анараті Покровської райдержадміністрації квітень

а

Мосіна О.О. -  начальник 
організаційного 
управління 
облдержадміністрації

25.

26.

Надання методичної та практичної допомоги органам виконавчої влади та органам протягом кварталу 
місцевого самоврядування з ннтань організаційної роботи
Надання практичної та методичної допомоги працівникам режнмно-секретних нротягом кварталу 
органів міських рад та райдержадміністрацій, структурних підрозділів 
облдержадміністрації

Липовий В.О. -  
завідувач сектору
режимно-секретної 
роботи облдержадмі
ністрації
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27. Проведення навчальних занять з посадовцями облдержадміністрації, які мають 

допуск до державної таємниці, з питань дотримання режиму секретності при 
виконання усіх видів робіт із секретними документами

28. Проведення навчально-методнчннх занять з керівниками режнмно-секретних 
органів з ннтань дотримання режиму секретності в державних органах, органах 
місцевого самоврядування та структурних підрозділах облдержадміністрації

29. Квартальна перевірка наявності усіх видів вхідних та підготовлених секретних 
документів, взятих на облік протягом II кварталу 2017 року

З квітня Липовий В.О. -
завідувач сектору
режимно-секретної 
роботи облдержадмі
ністрації

12 квітня -“-

червень

ЗО. Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень громадян з виїздом в 
міста та райони області

щомісяця, 
друга п’ятниця

Г ончарова О.К. -  
начальник управління з 
питань звернень
громадян та доступу до 
публічної інформації 
облдержадміністрації

31. Вивчення стану роботи із зверненнями громадян, розповсюдження досвіду та протягом кварталу
проведення перевірок організації роботи та додержання законодавства про 
звернення громадян в окремих структурних підрозділах облдержадміністрації, 
райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад та надання практичної 
допомоги з питання звернень громадян (за окремим планом)

32. Проведення аудиту відповідності на тему: «Оцінка діяльності управління у справах 
сім’ї та молоді облдержадміністрації щодо ефективності планування Програми 
економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік, затвердженої 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

квітень-травень Доценко В.В. -
завідувач сектору
внутрішнього аудиту
облдержадміністрації
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цивільної адміністрації від 01 квітня 2016 року № 249 (із змінами) та її виконання в 
частині надання соціальних послуг особам, які опинились в складних життєвих 
обставинах, в соціальних закладах обласної комунальної власності»

Доценко В.В. -  
завідувач сектору
внутрішнього аудиту
облдержадміністрації

33. Проведення тематичних перевірянь збереженості документів юридичних осіб зони 
комплектування державного архіву Донецької області у:

Службі автомобільних доріг у Донецькій області;
Донецькому національному технічному університеті;
департаменті капітального будівництва облдержадміністрації;
управлінні у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації;
департаменті інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин 

облдержадміністрації;
Донецькому національному медичному університеті;
Донецькому обласному центрі туризму та краєзнавства учнівської молоді;
Донецькому окружному адміністративному суді;
Прокуратурі Донецької області;
Головному управлінні Державної міграційної служби України у Донецькій 

області;
Головного управління Державної фіскальної служби в Донецький області;
Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Донецькій області;
Донецької митниці державної фіскальної служби України;
Головного управління державної казначейської служби України у Донецькій 

області;

Пирожкова Н.В. -  
в.о. директора

І декада квітня державного архіву
I декада квітня Донецької області
II декада квітня 
II декада квітня 
І декада травня

I декада травня
II декада травня 
II декада травня 
І декада червня 
І декада червня

І декада червня
I декада червня

II декада червня 
II декада червня

34. Проведення контрольних неревірянь усунення недоліків з обліку документів в 
архівних установах:

міського архіву Дружківської міської ради; І декада квітня
архівного відділу Краматорської міської ради; II декада квітня
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архівного відділу Добропільської міської ради; 
архівного відділу Покровської міської ради; 
архівного відділу Слов’янської міської ради; 
архівного відділу Маріупольської міської ради

III декада квітня
I декада травня
II декада травня 
II декада травня 
II декада червня

Пирожкова Н.В. -
в.о. директора
державного архіву
Донецької області

35.

36.

37.

Проведення тематичних перевірянь організації роботи трудових архівів та архівних 
відділів міських рад, які виконують функції трудових архівів: 

міського архіву Дружківської міської ради; 
архівного відділу Краматорської міської ради; 
архівного відділу Селидівської міської ради; 
районного трудового архіву при Марийській районній раді; 
архівного відділу Добропільської міської ради; 
архівного відділу Покровської міської ради; 
архівного відділу Слов’янської міської ради;
районного трудового архіву відділу Добропільської районної ради; 
комунального підприємства «Трудовий архів» Слов’янської районної ради; 
архівного відділу Маріупольського міської ради;
Великоновосілківського районного трудового архіву; 
комунальної установи «Трудовий архів м. Маріуполь»;
Мангушського районного трудового архіву;
об’єднаного трудового архіву селищної, сільських рад Олександрівського 

району

I декада квітня
II декада квітня
III декада квітня 
III декада квітня
I декада травня
II декада травня 
II декада травня
II декада травня
III декада травня
I декада червня
II декада червня
II декада червня
III декада червня 
III декада червня

Надання методичної і практичної допомоги архівним установам області у протягом кварталу 
підготовці документів з організації діловодства і архівної справи

Надання методичної і практичної допомоги підприємствам, організаціям, установам протягом кварталу 
обласного підпорядкування та територіальним установам центральних органів 
виконавчої влади у підготовці документів з організації діловодства і архівної 
справи

а

и
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Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації

38. Надання консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам протягом кварталу Певна А.В. -  начальник
місцевого самоврядування у застосуванні ними законодавства України стосовно управління культури і
культури і туризму туризму облдержадмі

ністрації

39. Здійснення неревірок демонстраторів фільмів щодо додержання вимог нротягом кварталу -“-
законодавства у галузі кінематографії

40. Надання консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування:

у застосуванні ними законодавства України про організації національних 
меншин, про свободу совісті та релігійні організації;

у застосуванні ними законодавства України про впровадження реформи 
децентралізації влади;

у застосуванні ними законодавства України про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики;

у застосуванні ними законодавства України про забезпечення участі
громадськості та роботі рад нри виконавчих органах влади

41. Надання методичної, консультативної та методологічної допомоги головам протягом кварталу 
міських, сільських та селищних рад, представникам територіальних громад з питань 
формування та розвитку об’єднаних територіальних громад

42. Надання методичної, консультативної та методологічної допомоги об’єднаним протягом кварталу 
територіальним громадам (Лиманській, Шахівській, Черкаській, Миколаївській,
Соледарській, Іллінівській) з питань розробки Стратегії розвитку громад

протягом кварталу Биченко Л.А. -
в.о. директора департа
менту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації
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43. Проведення зустрічей і обговорення варіантів внесення змін в Перспективний План протягом кварталу 
формування територій області:

Олександрівський район (Олександрівська, Новодонецька громади);
Добропільський район (Добропільська, Білозірська, Білицька громади);
Слов’янський район (Слов’янська, Святогірська, Андріївська громади);

Биченко Л.А. -  
в.о. директора департа
менту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації

Бахмутський район (Бахмутська, Сіверська, Світлодарська, Часовоярська 
громади);

Костянтинівськнй район (Костяитннівка, Іллінівська громади); 
м. Торецьк (Торецька громада); 
м. Дружківка (Дружківська громада)

44. Надання методичної та практичної допомоги управлінням (відділам) освіти міських 
рад та райдержадміністрацій, об’єднаним територіальним громадам

протягом кварталу Оксенчук Н.В. -  
директор департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації

45. Вивчення управлінської діяльності управлінь (відділів) освіти Покровської міської 
ради щодо виконання пп. 6 п. 6 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»: забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних 
начальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти

46. Комплексні перевірки функціонування установ, підвідомчих Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації (за окремим графіком)

протягом кварталу Токарева О.А. -  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення
облдержадміністрації

47. Надання практичної допомоги управлінням праці та соціального захисту населення протягом кварталу 
міських рад та райдержадміністрацій з питань надання пільг та виплат компенсацій, 
передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
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48.

49.

50.

51.

52.

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», державним соціальним 
інспекторам, спеціалістам відділів житлових субсидій та адресної грошової 
дономоги та спеціалістам відділів персоніфікованого обліку одержувач пільг

Надання методичної допомоги представникам підприємств з питань 
нроведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах

Здійснення контролю і координації діяльності служби у справах дітей: 
Краматорської міської ради;
Волноваської райдержадміністрації

Здійснення контролю за виконанням службою у справах дітей Костянтинівської 
міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади відновідно до п. 4 
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» -  вирішення у 
встановленому законодавством порядку питань опіки та піклування над дітьми

II декада квітня 
І декада червня

III декада травня

Перевірка умов проживання дітей-сиріт та дітей, нозбавлених батьківського протягом кварталу 
піклування, у прийомних сім’ях та дитячих будниках сімейного типу

Перевірка стану функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей:

м. Слов’янськ; квітень
м. Лиман; квітень
Великоновосілківського району; травень
м. Краматорськ; червень
м. Добропілля червень

Токарева О.А. -  
директор Департаменту 
соціального захисту 
населення
облдержадм ін істрації

порядку нротягом кварталу

Тимофеева Н.М. -  
начальник служби у 
справах дітей
облдержадм і н істрації
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53. Надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам у справах Золкіна Л.І. -  начальник

сім’ї та молоді: управління у справах
військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка; 12 квітня сім’ї та молоді
Черкаської об’єднаної територіальної громади; 20 квітня облдержадміністрації
Мирноградської міської ради; травень
Лнманської об’єднаної територіальної громади; травень
Торецької міської ради; червень
Шахівської об’єднаної територіальної громади червень

54. Комнлексна неревірка організації роботи Вугледарської міської ради з питань І декада квітня Рибалко В.М. -  директор
організації виконання територіальної Програми зайнятості та заходів щодо Донецького обласного
соціальної захищеності різних груп населення від безробіття центру зайнятості

55. Проведення комплексної перевірки організації роботи Нікольського районного І декада квітня
центру зайнятості

56. Проведення аудиту в Лівобережному об’єднаному унравлінні ПФУ м. Маріуполя травень Рад Н.С. -  начальник
головного управління 
Пенсійного фонду
України в Донецькій 
області

57. Тематична неревірка діяльності виконкому Лиманської міської ради на виконання травень
Плану здійснення контролю Донецькою облдержадміністрацією за виконанням 
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади на 2017 рік

Хімчак А. Б. -  начальник 
відділення Національної 
служби посередництва і 
примирення в Донецькій 
області
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59.

60.

61.

62.

\^1. 1̂
Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)») щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів та 
стихійних акцій протесту, розгляду колективних звернень громадян з питань 
соціально-трудових відносин

Лаврик В,
Надання практичної допомоги сільгосппідприємствам області усіх форм власності в 
організації проведення комплексу весняно-польових робіт, догляду за посівами 
сільськогосподарських культур та підготовки до збирання врожаю ранніх зернових 
та зернобобових культур у 2017 році

травень

Надання методичної та практичної допомоги управлінням агропромислового 
розвитку райдержадміністрацій, виконкомам міських рад, підприємствам АПК, 
фермерським господарствам щодо порядку використання коштів, які надходять із 
Державного бюджету на фінансування загальнодержавних програм

Перевірка Добропільської міської ради щодо виконання делегованих повноважень 
органів виконавчої влади у сфері земельних відносин відповідно до розпорядження 
голови облдержадміністрації від ЗО грудня 2011 року № 759 «Про організацію 
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади»

Ремський В.
Перевірка делегованих повноважень виконкому Дружківської міської ради з питань 
безпеки дорожнього руху та роботи місцевої комісії по транспорту та безнеці руху, 
виконання програми Безпеки дорожнього руху

відділення Національної 
служби посередництва і 
нримирення в Донецькій 
області

О. - заступник голови облдержадміністрації
протягом кварталу Дзигім О.В. -

в.о. директора
департаменту агропро
мислового комплексу та 
розвитку сільських 
територій облдерж
адміністрації

протягом кварталу

травень Штагер Д.О.
в.о. начальника
Г оловного управління 
Держгеокадастру в 
Донецькій області

В. — заступник голови облдержадміністрації
травень Литвннов А.В. -

директор департаменту 
розвитку базових
галузей промисловості 
облдержадміністрації
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1.

Семінари, навчання

Організація і проведення в структурних підрозділах апарату облдержадміністрації, 
структурних підрозділах облдержадміністрації стажування посадових осіб 
виконавчих органів міських рад, державних службовців райдержадміністрацій та 
працівників структурних підрозділів облдержадміністрації

заступники голови облдержадміністрації
згідно з планами керівники структурних 

стажування підрозділів
облдержадміністрації

Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації
2. Семінари з платниками податків з актуальних питань застосування податкового протягом кварталу Погорєлий С.С.

законодавства за участю фахівців Головиого управління ДФС у Донецькій області начальник Головного
та податкових інспекцій області (за окремим планом) управління ДФС у

Донецькій області

3. Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною культурою та спортом 
виконкомів міських рад та райдержадміністрацій, військово-цивільних 
адміністрацій: «Про підсумки формування річного звіту 2016 року за формою 
5-ФК», «Про підсумки формування річного звіту 2016 року за формою 2-ФК», 
«Про взаємодію громадських організацій (федерацій) з видів спорту з органами 
управління фізичною культурою та спортом виконкомів міських рад, 
райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, спортивними закладами 
(у тому числі ДЮСШ) та клубами щодо організації і проведення обласних 
спортивних заходів у 2017 році», «Про розвиток пріоритетних олімпійських видів 
спорту у містах та районах області», «Про аналіз затвердження програм 
економічного та соціального розвитку по розділу «Фізична культура та спорт» у 
містах та районах області на 2017 рік», «Про нове в законодавстві в галузі фізичної 
культури та спорту», «Про забезпечення кадрами -  залучення молодих спеціалістів 
для роботи в дитячо-юнацькому спорті», «Про відкриття нових спортивних клубів 
та спортивних організацій інвалідів фізкультурної спрямованості для покращення

Ремський В.В. -  заступник голови облдержадміністрації
II декада травня Мицик В.П. -  начальник 

управління з питань 
фізичної культури та 
спорту облдержадмі
ністрації
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організації та проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи з 
інвалідами», «Про порядок проведення атестації тренерів-внкладачів», «Про 
оформлення матеріалів на присвоєння спортивних звань та розрядів», «Про 
моніторинг розміщення інформації щодо розвитку сфери фізичної культури та 
спорту на веб-сайтах управління, міст і районів», «Про проведення Спартакіади 
серед державних службовців Донецької області»

Мицик В.П. -  начальник 
управління з питань 
фізичної культури та 
спорту облдержадмі
ністрації

4. Організація та проведення науково-практичної конференції «Природна та історико- травень Натрус С.П. -  директор
культурна снадщииа заповідника «Кам’яні Могили» (з нагоди 90-річчя створення департаменту екології та
заповідника «Кам’яні Могили») природних ресурсів

облдержадміністрації

5.

6.

Стокоз І.С.
Обласний семінар:

для керівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 
для директорів клубних та методичних установ

-  застунннк голови облдержадміністрації 
Певна А.В. -  начальник 

квітень управління культури і
травень туризму облдержадміні

страції

Семінар-нарада з завідуючими інформаційно-консультаційних центрів II декада квітня 
Національної служби посередництва і примирення в містах і районах області

Хімчак А.Б. -  начальник 
відділення Національної 
служби посередництва і 
примирення в Донецькій 
області

V. Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в області
заступники голови облдержадміністрації

1. Надання матеріалів для наповнення рубрик веб-сайту облдержадміністрації згідно з протягом кварталу керівники структурних 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 червня 2009 року № 251 підрозділів
«Про офіційний веб-сайт облдержадміністрації» облдержадміністрації
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2. Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну телерадіокомпанію та радіо протягом кварталу 
за всіма напрямками роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 
з питань існуючого законодавства щодо вирішення актуальних проблем 
життєдіяльності регіону

керівники структурних 
підрозділів облдержад
міністрації, територіаль
них органів міністерств 
та інших центральних 
органів виконавчої 
влади

Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації
3. Підготовка анкет інвестиційних проектів для розміщення на сайті протягом кварталу Головко О.П. -  директор

облдержадміністрації департаменту
інвестиційно-інновацій
ного розвитку і 
зовнішніх відносин 
облдержадміністрації

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
4. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації роботи з питань протягом кварталу Литвинов А.В.

енергозбереження та основних подій, які відбуваються в базових галузях директор департаменту
промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку області розвитку базових галузей

промисловості
облдержадміністрації

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
5. Оприлюднення на веб-сайті облдержадміністрації розпоряджень голови нротягом кварталу Погребняк Я.О. -  

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, які начальник юридичного
носять міжвідомчий характер або зачінають інтереси населення унравління облдержад

міністрації
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6. Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-правовій 

«Ліга-Закон»
системі протягом кварталу Погребняк

начальник
управління
міністрації

Я.О.
юридичного
облдержад-

7.

8.

9.

10.

Організація державної реєстрації розпоряджень голови облдержадміністрації, протягом кварталу 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Донецькій області, які носять міжвідомчий характер або 
зачіпають інтереси населення

Організація телефонного зв язку «Гаряча лінія» для громадян України, які протягом кварталу 
внутрішньо переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції

Волчок І.А. -  директор 
КУ «Донецький обласний 
контактний центр»

Організація нроведення особистих прийомів осіб, які нотребують безоплатної нротягом кварталу 
нервинної правової допомоги (за окремим графіком)

Г ончарова О.К. 
начальник управління з 
питань звернень громадян 
та доступу до публічної 
інформації
облдержадміністрації

Погребняк Я.О. -  
начальник юридичного 
управління облдержад
міністрації

Проведення особистих, спільних та виїзних нрийомів громадян керівництвом протягом кварталу Гончарова О.К. 
облдержадміністрації (за окремим графіком) начальник управління з

питань звернень громадян 
та доступу до нублічної 
інформації
облдержадміністрації
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11. Організація роботи «Телефону довіри» щодо онеративного реагування на гострі щодня

проблеми мешканців області

12. Оприлюднення та моніторинг наборів даних на Єдиному державному веб-порталі щодня
відкритих даних

13. «Пряма телефонна лінія» з населенням області з питань зайнятості
Стокоз І.С.- заступник голови облдержадміністрації

щовівторка Рибалко В.М.
директор Донецького
обласного центру
зайнятості

14. Висвітлення у засобах масової інформації:
ходу реалізації Програми економічного і соціального розвитку Донецької області 

на 2017 рік;
заходів у зв’язку з державними, нрофесійнимн святами та пам’ятними датами; 
заходів щодо запобігання та нротндїї корупції;
стану впровадження адміністративно -  територіальної реформи у Донецькій 

області

протягом кварталу Биченко Л.А. -
в.о. директора департа
менту інформаційної та 
внутрішньої нолітики 
облдержадміністрації

15. Проведення нрес-конференцій голови облдержадміністрації, керівника обласної двічі на місяць 
військово-цивільної адміністрації

16. Проведення тематичних брифінгів щовівторка

17. Медіа-супровід: протягом кварталу
робочих візитів вищих посадових осіб України до області;
робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації по території області та за її межами
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Моніторинг ЗМІ області для голови та застунннків голови облдержадміністрації щоденно Биченко
в.о. директора департа
менту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації

19. Збір та розміщення інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації протягом кварталу

20. Моніторинг ЗМІ області щодо критичних публікацій про діяльність центральних та 
місцевих органів влади для інформування Кабінету Міністрів України

щоденно

21. Моніторинг ЗМІ щодо стану висвітлення питань загальнодержавного і 
регіонального значення та підготовка і надання відповідних звітів

протягом кварталу
а

VI. Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи та заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам тя
пам'ятним датам

1. Заходи, присвячені міжнародним, державним, нрофесійннм святам та нам'ятинм 
датам

заступники голови облдержадміністрації
нротягом кварталу Биченко Л.А. -

в.о. директора департа
менту інформаційної та 
внутрішньої політики 
облдержадміністрації 
керівники структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації
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2.

3.

Ремський В.В. -
Обласний огляд-конкурс в рамках нроведення Всеукраїнського місячника 
облаштування снортивних майданчиків «Спорт для всіх -  спільна турбота»

заступник голови облдержадміністрації
квітень Мицик В.П. -  начальник

управління з нитань 
фізичної культури та 
спорту облдержадмі
ністрації

Відкритий чемніонат області:
з легкої атлетики з метань серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків пам’яті 

Заслуженого тренера України Г.І.Корсуна. Чемпіонат Донецької області з легкої 
атлетики «Олімпійеькі надії Приазов’я» (2000 року народження та молодші), 
м. Маріуполь;

зі спортивного орієнтування на коротких дистанціях (ІІ-ІІІ етани Кубка області);
з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2000-2001, 2003 року народження та 

молодші, м. Лиман;
області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2000-2001, 2002-2003 року 

народження, м. Бахмут;
в гонці - критеріумі серед юніорів, юнаків, дівчат та ветеранів, присвячений 

Дню Перемоги, м. Лиман;
з паркового орієнтування, м. Лиман

07- 08 квітня

08- 09 квітня 
14-15 квітня

23-24 квітня

01-05 травня

13-14 травня

а

4. Обласний фестиваль ранкової зарядки «Рух за ради здоров'я», м. Дружківка 08 квітня и

5. Чемпіонат Донецької області:
з черлідингу серед дітей-сиріт, які залишились без піклування батьків, дітей з 06 квітня 

малозабезпечених та багатодітних сімей, присвячений Дню Спорту, с. Соснове,
Лнманський район;

присвячений Міжнародному Дню снорту на благо миру та розвитку (за 04-06 квітня 
програмою гонці на час та груповий, гонці-юніори, юнаки, дівчата, ветерани), 
м. Лнман;
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з легкої атлетики «Олімнійські надії Приазов’я» (2000 р. н. та молодші) 16-21 квітня
з шахів серед юнаків та дівчат до 12 років; 21-23 квітня
з таїландського боксу Муей Тай серед дорослих, м. Маріуполь; 22-23 квітня
з регбі-15 серед юнаків 1999-2001, 2002-2003, 2004 років народження та молодше, 29-30 квітня

м. Покровськ;
з регбілігу серед юнаків 1999-2001, 2002-2003, 2004 років народження та 25-27 травня

молодше, м .Покровськ;
області з важкої атлетики серед чоловіків і жінок, серед молоді до 23 років, серед 

юнаків та дівчат до 17 років, м. Дружківка;
з боротьби самбо серед юнаків та дівчат молодшого віку, м. Святогірськ; 
з легкої атлетики на честь Заслуженого майстра спорту, чемпіонки Олімпійських 

Ігор Н.А.Зюськової, м. Бахмут;
зі спортивних танців «Сузір’я Донбасу»

травень

травень 
19-20 травня

21 травня

X Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юнаків, пам’яті 21-23 квітня 
О.Вакулеика

7. Обласна спартакіада серед денутатів міських, районних рад

8. Фінал обласних змагань «Мама, тато, я -  спортивна сім’я», м. Бахмут

9. Обласна снартакіада серед донрнзовної молоді, мм. Бахмут, Маріуполь

10. Снартакіада «Козацькі розваги» серед дітей-сиріт, дітей, які залишились без 
піклування батьків, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, с. Соснове, 
Лиманський район

квітень 

квітень 

квітень 

05 травня

11. Всеукраїнський турнір з боротьби греко-римської серед юнаків 2003-2004, 05-06 травня
2005-2006, 2007-2009 років народження, присвячений пам’яті тренера
А.М.Панасюка, м. Вугледар
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12. Всеукраїнські змагання зі снортнвннх танців «Золотий кубок», м. Святогірськ 13-15 травня Мицнк В.П. -  начальник
управління з питань 
фізичної культури та
спорту облдержадмі
ністрації

13. Змагання серед вихованців дитячих будинків сімейного типу та нрийомннх сімей 15 травня
«Спортивна родина» »

14. II етап Чемпіонату України серед молоді з мотокросу

15. XIV відкритий традиційний Всеукраїнський турнір «Кубок Донбасу» серед юнаків, 
нрнсвячений пам’яті засновника боротьби в м. Костянтинівка, борця Донбасу 
М.І.Вепрєнцова, м. Костянтинівка

травень

травень

66

16. Обласне спортивне свято серед дошкільнят «Веселі старти», м. Святогірськ 01 червня

17. Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків, м. Покровськ 01-05 червня

18. Шаховий фестиваль «Меморіал Олександра Момота» 01-15 червня

19. Змагання за програмою дитяча легка атлетика ІААФ иа призи ФЛАДО та НОК 03 червня 
2004-2006 років народження, м. Бахмут

20. Стокоз
Участь у III Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

І’С. —заступник голови облдержадміністрації
І декада квітня Оксенчук Н.В.

директор департаменту 
освіти і науки
облдержадміністрації

Участь у III етапі Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека-2017» II декада квітня
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22. Проведення обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості «Дерзайте, ви 

талановиті» дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського ніклування
III декада квітня Оксенчук Н.В. -  

директор департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації

23. Обласні збори учнівської молоді професійно-технічної навчальних закладів області 
«Ярмарок професій» за участю Донецького обласного центру зайнятості

III декада травня

24. Всеукраїнський фестиваль:
музичного мистецтва «На крилах гармонії»;
дитячих театральних колективів та майстрів художнього слова «Світ надії- 

Днвосвіт»;
дитячої художньої творчості «Єдина родина»

I декада червня
II декада червня

III декада червня

а

25. Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових оркестрів «Армія дітям» III декада травня- 
I декада червня

а

26. Проект «Enjoy English» протягом кварталу Золкіна Л.І. -  начальник 
унравління у справах сім’ї 
та молоді облдерж
адміністрації

27. Організація «Дебатної школи» нротягом кварталу

28. Проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» протягом кварталу а

29. Виїзна зустріч проектів медіашкола «Медіа-ленд» та «7 вершин» для лідерів 
дитячо-молодіжних організацій

21-23 квітня а

ЗО. Організація та проведення обласного конкурсу «Дебют першокурсника» 25 квітня а
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31. Участь у Всеукраїнський культурно-нросвітницька акції 10 квітня-15 квітня Золкіна Л.І. -  начальник

управління у справах сім’ї 
та молоді облдерж
адміністрації

32. Організація та проведення велоквесту «Від міста до міста -  єдина країна» 28 квітня

33. Організація та нроведення фінального етапу нроекту «Патріотична гра» травень

34. Проведення фестивалю «Юнкорівська майовка» травень

35. Підготовка та проведення профорієнтаційного табору для студентської молоді травень

36. Тиждень молоді в рамках 500-річчя Реформації травень

37. Всеукраїнський тренінг-семінар із національно-патріотичного виховання, травень
спрямований на поширення української правосвідомості «Правова свідомість як 
фактор налагодження діалогу з Донбасом»

38. Патріотичний квест з нагоди Дня Конституції України червень

39. Організація та нроведення регіонального форуму «Студентська веселка», червень
присвячений Дню Конституції України

40. Обласний конкурс «Молода людина року-2017», нрнсвячений Дню молоді червень

41. Реалізація проекту «Гідна країна для гідних людей» щодо створення 85 протягом кварталу 
інноваційних центрів розвитку для молоді та дітей у містах та районах, 
територіально об’єднаних громадах Донецької області
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42. Організація і проведення заходів до Дня захисту дітей для дітей-вихованців центрів червень

соціально-нсихологічної реабілітації дітей мм. Слов’янськ, Лиман, Торецьк,
Краматорськ, Добропілля, Великоновосілківському районі

Тимофеева Н.М. -  
начальник служби у 
справах дітей
облдержадміністрації

43. Організація і проведення: Певна А.В. -  начальник
обласного конкурсу «Талановита Донеччина»; протягом кварталу унравління культури і
дитячого музичного конкурсу «Vivace» І декада квітня туризму облдержадміні

страції

44. Організація і нроведення конкурсу (ескізів/макетів сценографії, малої скульнтурн, ЗО квітня 
ескізів декорацій/костюмів, рефератів/рецензій/есе) для учнів початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Український Мікеланджело» з
нагоди 130 -  річчя Івана Кавалерідзе)

45. Організація і проведення безкоштовного показу документальних та художніх протягом кварталу 
фільмів кінофестивалю «Кіти» до знаменних та пам’ятних дат в історії України

46. Організація і проведення:
Відкритого конкурсу юннх виконавців Прназовського регіону «Нові імена»; 
Відкритого конкурсу української фортепіанної музики ім. Івана Карабнця 

« Карабиць-дебют»;
VI Відкритого українського конкурсу «Абетка юного піаніста» 
Фестивалю-конкурсу акторської та режисерсько-онераторської майстерності 

«Моя нерша кіно проба» з нагоди 85-річчя народження Маїй Булгакової; 
обласного пленеру для художників-аматорів «Барвиста хвиля»; 
циклу заходів до Дня Європи;
Театралізованого свята «Ніч в музеї»;
історико-культурного фестивалю «Дике поле. Шлях до Європи»;
Фестивалю дитячої творчості та краси «Майбутнє країни»;

І декада квітня 
21-22 квітня

29 квітня 
травень

травень 
травень 
травень 

27-28 травня 
І декада червня
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обласного відкритого рок-фестнвалю «Я маю власну думку»; 
відкритого фестивалю аматорської анімаційного відео творчості «Мультфільм! 

Мультфільм! Мультфільм!» до 100-річчя Федора Хитрука; 
обласної фотовиставки «Донеччина очима туристів»;
обласної фотовиставки до Дня Конституції України «Стежками безсмертя 

мандрує село в небуття...»

червень
червень

червень
III декада червня

управління культури і 
туризму облдержадміні
страції

47. Урочисті заходи з нагоди:
Чорнобильської катастрофи;
Дня пам’яті та примирення;
Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні;
Дня Європи;
Дия пам’яті жертв політичних репресій;
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 
Дня Конституції України

Биченко Л.А. -
26 квітня в.о. директора
8 травня департаменту
9 травня інформаційної та
9 травня внутрішньої політики
21 травня
22 червня 
28 червня

облдержадміністрації
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VII. Перелік міжнародних, державних, професійних свят та пам'ятних дат

квітень

02 День геолога
12 День працівників ракетно-космічної галузі України
15 День довкілля
16 Пасха (Великдень)
17 День пожежної охорони
18 День нам’яток історії та культури
26 День Чорнобильської трагедії 
28 День охорони праці

травень

01 -02 День міжнародної солідарності трудящих
08 День пам’яті та примирення
09 День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День неремоги)
14 День матері
18 День боротьби за права кримськотатарського народу
20 День банківських працівників
20 День Європи
20 День науки
21 День нам’яті жертв нолітичних репресій 
24 День слов’янської писемності і культури
27 День нрацівннків видавництв, поліграфії і кннгорозповсюджеиня
28 День прикордонника
28 День хіміка
29 Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй
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червень

01 День захисту дітей 
04 Трійця
04 День працівників водного господарства
04 День працівників місцевої промисловості
06 День журналіста
11 День нрацівників легкої промисловості
12 День нрацівника фондового ринку
18 День медичного працівника
22 День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні
23 День державної служби
25 День молодіжних та дитячих громадських організацій
25 День молоді
28 День Конституції України

Заступник керівника 
апарату облдержадміністрації

и Ю.О.Костюніна

План роботи Донецької обласної державної адміністрації на II квартал 2017 року підготовлено організаційним управлінням 
облдержадміністрації.

Начальник організаційного 
унравління облдержадміністрації О.О.Мосіна
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