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2.  Про стан роботи щодо організації та проведення 

земельних торгів земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності у формі аукціону у Донецькій області  

липень  Хачхарджи О.І.–

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгео-
кадастру у 

Донецькій 

області  
 

Стокоз І.С. – 
заступник 

голови 

облдержадмініст

рації  

Розглянуто на засіданні колегії 

02.08.2018 

3.  Про стан виконання державної кадрової 

політики на території Донецької області та 

реалізацію основних завдань у цій сфері  

липень Огданська Т.М. 

– начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 
 

Свинаренко О.І. 

– керівник 

апарату 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

02.08.2018 

4.  Про проект регіональної програми 
«Профілактика та лікування серцево-судинних 

та судинно-мозкових захворювань на 2018-2022 
роки» 
 

липень Узун Ю.Г. – 
директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 
 

Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 
 

Розглянуто на засіданні колегії 

02.08.2018 

5.  Про впровадження в Донецькій області Закону 

України «Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській 

місцевості» 
 

липень Узун Ю.Г. – 
директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

02.08.2018 
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6.  Про стан та перспективи фінансування та 

виплати пенсій у другому півріччі поточного 

року 
 

серпень Рад Н.С.- 
начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 

Стокоз І.С. – 
заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 
 

Розглянуто на засіданні колегії 

02.08.2018 

7.  Про хід виконання природоохоронних заходів 
за рахунок коштів місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища у 2018 

році 
 

серпень Натрус С.П – 
директор 

департаменту 

екології та 

природних ре-
сурсів облдерж-
адміністрації  
 

голова 

облдержадмініст

рації, керівник 

обласної 

військово – 
цивільної 

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

28.08.2018 

8.  Про проект Регіональної цільової програми 

щодо здійснення розчистки та регулювання 

русел річок на 2018-2022 роки 
 

липень Натрус С.П – 
директор 

департаменту 

екології та 

природних ре-
сурсів облдерж-
адміністрації 
 

голова 

облдержадмініст

рації, керівник 

обласної 

військово – 
цивільної 

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

28.08.2018 

9.  Про підсумки збирання врожаю ранніх 

зернових та зернобобових культур та 

організацію проведення осіннього комплексу 

польових робіт у 2018 році 

серпень Якименко І.В. - 
директор 

департаменту 

агропромислово

го комплексу та 

розвитку сіль-
ських територій 

облдержадмініст

рації 

Стокоз І.С. –  
заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

28.08.2018 
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10.  Про хід виконання в першому півріччі 

поточного року Програми економічного і 

соціального розвитку Донецької області на 

2018 рік 
 

вересень 
 

Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

27.09.2018 

11.  Про внесення змін до Регіональної програми з 

відшкодування частини відсотків за кредитами, 

залученими на заходи з енергозбереження та 

підвищення енергоефективності для населення 

Донецької області, на 2016-2018 роки 

вересень Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 
 

Розгляд перенесено на жовтень 
2018 року 

12.  Про стан підготовки підприємств житлово-
комунального господарства та 

електроенергетики області до роботи в осінньо-
зимовий період 2018-2019 років 

вересень 
 

Баранник О.Л. –  
директор 

департаменту 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 
 
Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 
 

Розглянуто на засіданні колегії 

27.09.2018 
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13.  Про хід реалізації проектів, відібраних до 

фінансування в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України 

Європейського інвестиційного банку 
 

вересень 
(додатково до 

плану) 

Головко О.П. – 
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інноваційного 

розвитку і зовні-
шніх відносин 

облдержадмініст

рації 
 

Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 
 

Розглянуто на засіданні колегії 

27.09.2018 

14.  Про хід реалізації проектів міжнародної 

технічної допомоги, які фінансуються за 

рахунок коштів міжнародних фінансових 

установ 

вересень 
 

Головко О.П. – 
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інноваційного 

розвитку і зовні-
шніх відносин 

облдержадмініст

рації 
 

Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 
 

Знято з розгляду 

15.  Про виконання Плану заходів щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення на 2017-2021 роки на території 

Донецької області 
 

вересень 
 

Теклюк В.Я. - 
в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 

Вілінський Є.С. 

– перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 
 

Розглянуто на засіданні колегії 

27.09.2018 
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16.  Про стан дотримання законодавства з питань 

праці та заробітної плати роботодавцями, 

зокрема в бюджетній сфері 
 

вересень 
(додатково до 

плану) 
 

Рад Н.С.- 
начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 

Стокоз І.С. –  
заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

27.09.2018 

17.  Про проект регіональної програми ліси 

Донеччини на період до 2022 року 
 

вересень 
(додатково до 

плану) 

Стороженко В.І. 

- начальник 

Донецького 

обласного 

управління 

лісового та 

мисливського 

господарства 

Стокоз І.С. –  
заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

27.09.2018 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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II. Підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
 

голова облдержадміністрації, керівник військово – цивільної адміністрації 
1.  Про погодження надання надр у користування (за потреби): 

 
 
 
ТОВ «УКРРОСКАОЛІН»; 
ТОВ «КЕРАМРЕСУРС»; 
ТОВ «КЕРАМПРОМ» 

протягом 

кварталу 
Натрус С.П. – 
директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 15.08.2018 № 1013/5-18; 
від 23.08.2018 № 1056/5-18; 
від 27.08.2018 № 1068/5-18 

2.  Про затвердження Регіональної цільової програми щодо 

здійснення розчистки та регулювання русел річок на 2018-
2022 роки 
 

липень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 10.09.2018 

№ 1123/5-18 
  Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації 
3.  Про преміювання керівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації та їх заступників 
 

протягом 

кварталу 
Скарга М.О. – 
директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 
 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 13.07.2018 № 902/5-18 
від 21.08.2018 № 1028/5-18 
від 24.09.2018 № 1149/5-18 
 
 
 
 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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4.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 
«Про обласний бюджет на 2018 рік» (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Скарга М.О. – 
директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 
 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 12.07.2018 № 894/5-18, 
від 02.08.2018 № 965/5-18, 
від 20.08.2018 № 1023/5-18, 
від 05.09.2018 № 1104/5-18, 
від 26.09.2018 № 1153/5-18 
 

5.  Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 
 

протягом 

кварталу 
Баранник О.Л. –  
директор 

департаменту 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.09.2018 

№ 1170/5-18 

6.  Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової 

енергії 
 

протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 

7.  Про затвердження висновку про вартість майна – нежитлове 

приміщення 
додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.07.2018 
№ 889/5-18 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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8.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 
цивільної адміністрації від 20 березня 2018 року № 352/5-18 

додатково до 

плану 
Баранник О.Л. –  
директор 

департаменту 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.08.2018 
№ 975/5-18 

9.  Про надання дозволу на продовження договору оренди 

нерухомого майна від 26 грудня 2006 року № 65 
додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.08.2018 

№ 1032/5-18 
 

10.  Про затвердження висновку про вартість майна – 
нежитлового вбудованого приміщення площею 42,8 кв. м, яке 

знаходиться в адміністративній будівлі, розташованій за 

адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Луганського, 

2, станом на 30 квітня 2018 року 
 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.09.2018 
№ 1112/5-18 

11.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку Донецької 

області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 

2020 роки» (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Видано 6 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адмінстрації: від 12.07.2018 
№ 893/5-18, 
від 02.08.2018 № 964/5-18, 
від 20.08.2018 № 1022/5-18, 
від 05.09.2018 № 1103/5-18, 
від 17.09.2018 № 1128/5-18, 
від 26.09.2018 б/н 
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12.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 18 січня 2018 року № 59/5-18 
«Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на розвиток 

підприємницького середовища, інвестиційну діяльність та 

розвиток інфраструктури» (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адмінстрації: від 18.07.2018 
№923/5-18, 
від 10.08.2018 №1007/5-18,  
від 23.08.2018 №1061/5-18,  
від 18.09.2018 №1139/5-18 
 

13.  Про призначення на посади та звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, організацій спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в 

управлінні обласної ради (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
-“- Видано 16 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адмінстрації:: від 13.07.2018 
№ 111/7-18-рк, № 112/7-18-рк; 
від 08.08.2018 № 121/7-18-рк, 
№ 122/7-18-рк, № 123/7-18-рк, 
№ 124/7-18-рк, № 125/7-18-рк; 
від 13.08.2018 №126/7-18-рк; 
від 23.08.2018 №133/7-18-рк; 
від 27.08.2018 №134/7-18-рк; 
від 30.08.2018 № 137/7-18-рк;  
від 07.09.2018 № 141/7-18-рк; 
від 10.09.2018 № 143/7-18-рк; 
від 18.09.2018 № 146/7-18-рк; 
від 19.09.2018 № 148/7-18-рк, 
№ 147/7-18-рк 
 

14.  З організаційних питань управління об’єктами комунальної 

власності (за потреби) 
протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 
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15.  Про перелік інвестиційних програм і проектів, що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.07.2018 

№ 927/5-18 
 

16.  Про розробку проекту «Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями 

діяльності на 2020 і 2021 роки» 
 

вересень -“- Перенесено на жовтень 2018 року 

17.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника військово-цивільної 

адміністрації від 03 квітня 2018 року № 439/5-18 
«Про Порядок використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на здійснення фінансової підтримки 

проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва через 

механізм часткової компенсації лізингових платежів», 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Донецькій області 05 квітня 2018 року № 99/2541  
 

ІІІ декада 

серпня 
-“- Перенесено на жовтень 2018 року 

18.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника військово-цивільної 

адміністрації від 03 квітня 2018 року № 438/5-18 
«Про порядок використання коштів обласного бюджету, 

передбачених на надання фінансової підтримки суб'єктам 

малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів 

для відтворення та розвитку виробничої інфраструктури 

суб’єктів господарювання», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 

05 квітня 2018 року № 100/2542  

ІІІ декада 

серпня 
-“- Перенесено на жовтень 2018 року 
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19.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 05 травня 2017 № 466 «Про порядок 

використання коштів обласного бюджету, передбачених на 

надання фінансової підтримки суб’єктам малого 

підприємництва на реалізацію проектів» 
 

додатково до 

плану 
Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.09.2018 
№ 1130/5-18 
 

20.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 березня 2017 № 266 «Про Регіональну 

програму розвитку малого і середнього підприємництва в 

Донецькій області на 2017-2018 роки» 

додатково до 

плану 
-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 01.08.2018 № 963/5-18, 
від 17.09.2018 № 1126/5-18 
 

21.  Про представництво облдержадміністрації у Наглядовій раді 

УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ» 
 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.08.2018 

№ 1031/5-18 
 

22.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про 

організацію реалізації деяких положень розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548» 
 

ІІІ декада липня Головко О.П. – 
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від: 
01.08.2018 № 960/5-18, 
06.09.2018 № 1113/5-18, 
10.09.2018 № 1120/5-18 
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23.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 12 жовтня 2016 року № 905 

«Про забезпечення координації проектів (програм) 

міжнародної технічної допомоги» 
 

ІІ декада липня Головко О.П. – 
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 10.07.2018 

№ 886/5-18 
 

24.  Про утворення групи ради молодих вчених Донецької 

обласної державної адміністрації 
 

ІІІ декада липня -“- Не було потреби 

25.  Про затвердження персонального складу ради молодих 

вчених при Донецькій обласній державній адміністрації 
 

І декада липня 
 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.09.2018 

№ 1146/5-18 
 

26.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 06 серпня 2013 року № 533 

«Про створення координаційної ради з питань 

інтелектуальної власності» 
 
 
 
 
 

І декада липня -“- Не було потреби 
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27.  Про здійснення заходів із збереження автомобільних доріг та 

вулиць населених пунктів області у 2018 році 
 

ІІ декада липня Литвинов А.В. –  
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.07.2018 

№ 870/5-18 

28.  Про внесення змін до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 25 серпня 2016 року № 733 «Про 

організацію роботи по використанню коштів обласного 

бюджету» (зі змінами)  
 

ІІІ декада 

липня 
 

-“- Перенесено на ІV квартал 
2018 року 

29.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 21 квітня 2017 року 
№ 397 «Про створення територіальної комісії з питань 

узгодження заборгованості з різниці в тарифах» (із змінами) 
 

ІІІ декада 

липня 
-“- Не було потреби 

30.  Про внесення змін до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 03 квітня 2018 року № 446/5-18 
«Про реалізацію пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України»  
 

серпень 
 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.08.2018 

№ 983/5-18 

31.  Про Правила користування водними об’єктами для плавання 

на маломірних (малих) суднах у Донецькій області 
серпень -“- Перенесено на ІV квартал 

2018 року 
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32.  Про внесення змін до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 31 травня 2018 року № 678/5-18 
«Про напрями коштів обласного бюджету на дорожнє 

господарство області у 2018 році за переліком об’єктів 

(заходів)»  
 

вересень Литвинов А.В. –  
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 31.08.2018 

№ 1085/5-18 

33.  Про організацію проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських та міжміських (крім 

внутрішньорайонних) внутрішньообласних автобусних 

маршрутах загального користування в Донецькій області 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.07.2018 
№ 942/5-18 
 

34.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 14 лютого 2018 року № 207/5-18 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.08.2018 
№ 984/5-18 
 

35.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 31 січня 2018 року № 189/5-18 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.08.2018 
№ 1070/5-18 
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36.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 квітня 2009 року № 190 

додатково до 

плану 
Литвинов А.В. –  
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 10.09.2018 
№ 1122/5-18 
 

37.  Про внесення змін до напрямків (заходів) використання у 

2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

енергоефективність та дорожньо-транспортний комплекс 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 24.09.2018 
№ 1147/5-18 
 

38.  Про внесення змін до Регіональної програми з відшкодування 

частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності для 

населення Донецької області на 2016-2018 роки 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.09.2018 
№ 1161/5-18 
 

39.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 лютого 2018 року № 275/5-18 

додатково до 

плану 
Челпих П.П. –  
в.о. директора 

департаменту з 

питань цивіль-
ного захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.07.2018 
№ 926/5-18 
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Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 
40.  Про організацію контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 

виконавчої влади 
 

ІІІ декада липня Мосіна О.О. – 
начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на ІV квартал 

41.  Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 

на робочих місцях 
 

І декада серпня 
 

-“- 
 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 21.08.2018 

№ 1030/5-18, від 24.09.2018 
№ 1144/5-18 
 

42.  Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 

на IV квартал 2018 року 
ІІІ декада 

вересня 
 

-“- 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.09.2018 

№ 1166/5-18  
 

43.  Про нагородження відзнаками облдержадміністрації протягом 

кварталу 
Огданська Т.М.– 
начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу видано 61 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
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44.  Про відрядження 
 

протягом 

кварталу 
Огданська Т.М.– 
начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу видано 10 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
 

45.  Про кадрові питання та питання державної служби 
 

протягом 

кварталу 
 

-“- Протягом кварталу видано 75 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
 

46.  Підготовка проектів наказів керівника апарату 

облдержадміністрації з кадрових питань та питань державної 

служби 
 

додатково до 

плану 
-“- Видано 105 проектів наказів 

керівника апарату 

облдержадміністрації  

47.  Про нагородження цінним подарунком облдержадміністрації 
 

додатково до 

плану 
-“- Протягом кварталу видано 12 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
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48.  Про надання та скасування допуску та доступу до державної 

таємниці 
протягом 

кварталу 
Липовий О.В. –  
завідувач 

сектору 

режимно-
секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу видано 4 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації 
 

49.  Про проведення внутрішнього аудиту ефективності серпень Литвиненко 

Ю.А.–  
завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 18.07.2018 № 922/5-18, 
від 07.09.2018 № 1114/5-18 

Стокоз І.С. - заступник голови облдержадміністрації 
50.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
 

Мицик В.П. - 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 
 
 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 
адміністрації від 31.07.2018 
№ 951/5-18, від 18.09.2018 

№ 1138/5-18 
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51.  Про конкурс на заміщення посади директора комунального 

підприємства «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-
оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» 

додатково до 

плану 
Мицик В.П. - 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.07.2018 
№ 914/5-18 
 

52.  Про внесення змін до Статуту обласної дитячо-юнацької 

спортивної школи з кікбоксингу 
додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.07.2018 
№ 901/5-18 
 

53.  Про утворення спеціальної комісії щодо з'ясування причин та 

обставин масового отруєння дітей в дитячому закладі 

оздоровлення та відпочинку «Орлятко» 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.07.2018 
№ 933/5-18 
 

54.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19 квітня 2018 року № 501/5-18 
 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.07.2018 
№ 932/5-18 
 

55.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 26 липня 2018 року № 933/5-18 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.07.2018 
№ 940/5-18 
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56.  Про конкурс на заміщення посади директора комунального 

закладу «Донецький обласний соціальний центр матері та 

дитини» 

додатково до 

плану 
Мицик В.П. - 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.09.2018 
№ 1108/5-18 
 

57.  Про затвердження Програми використання трирівневої 

моделі профілактики правопорушень серед дітей на території 

Донецької області на 2018-2022 роки 

ІІ декада серпня Сідашева Т.В. –  
в.о. директора 
департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 
 

Змінено виконавця 

58.  Про призначення стипендій та одноразових грошових 

винагород переможцям (призерам) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України 
 

ІІІ декада 

серпня 
-“- Перенесено на ІV квартал 

2018 року 

59.  Про реєстрацію статутів релігійних громад та змін до них: 
 
 
 
 
     Про реєстрацію статуту релігійної організації 

«Харизматична релігійна громада Повного Євангелія 

«Відродження» міста Маріуполя Донецької області; 

протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу видано 16 
розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 13.06.2018 № 796/5-18; 
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     Про внесення змін до рішення виконкому Донецької 

обласної Ради народних депутатів від 12 лютого 1992 року 

№ 30/1; 
     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації  від 23 лютого 1996 року № 103; 
     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 01 лютого 2000 року № 81; 
     Про реєстрацію статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) УКРАЇНСЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

М. МАРІУПОЛЯ; 
     Про внесення змін до статуту релігійної громади Святих 

рівноапостольних Володимири та Ольги Парафії Донецько-
Харківський Екзархат Української Греко-Католицької Церкви 

міста Костянтинівки Донецької області: 
     Про реєстрацію статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ТРЬОХ СВЯТИТЕЛІВ: 

ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА ТА ІВАНА 

ЗОЛОТОУСТОГО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ МІСТО ЛИМАН ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ; 
     Про реєстрацію статуту релігійної організації 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТОГО ПЕРШОМУЧЕНИКА 

АРХІДИЯКОНА ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ МІСТО 

КРАМАТОРСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ; 
     Про внесення змін до рішення виконкому Донецької 

обласної Ради народних депутатів від 03 вересня 1991 року № 

315/5; 
     Про внесення змін до статуту релігійної громади Святих 

Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

від 18.06.2018 № 818/5-18; 
 
 
від 18.06.2018 № 819/5-18; 
 
від 18.06.2018 № 820/5-18; 
 
від 18.06.2018 № 823/5-18; 
 
 
 
від 21.06.2018 № 845/5-18; 
 
 
 
від 21.06.2018 № 846/5-18; 
 
 
 
 
від 21.06.2018 № 847/5-18; 
 
 
 
 
від 21.06.2018 № 848/5-18; 
 
 
від 22.06.2018 № 849/5-18; 
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апостолів Петра і Павла парафії Горлівської єпархії 

Української православної церкви; 
     Про внесення змін до рішення виконкому Донецької 

обласної Ради народних депутатів від 29 жовтня 1991 року 

№ 377/7; 
     Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 

громада (парафія) Божого Милосердя Української Греко-
Католицької Церкви міста Краматорськ Донецької області; 
     Про реєстрацію статуту релігійної організації 

«Харизматична релігійна громада Повного Євангелія 

«Відродження» міста Слов’янська Донецької області; 
     Про реєстрацію статуту релігійної організації 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ЦЕРКВА АДВЕНТИСТІВ 

СЬОМОГО ДНЯ М. ДРУЖКІВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ; 
     Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 

громада «Вознесіння Господнє» Апостольської Православної 

Церкви Кальміуського району м. Маріуполя Донецької 

області; 
     Про реєстрацію статуту релігійної організації 

«Харизматична релігійна громада «Відродження» міста 

Добропілля Донецької області 
 

Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 
 

 
 
від 22.06.2018 № 850/5-18; 
 
 
від 06.08.2018 № 977/5-18; 
 
 
від 09.08.2018 № 1006/5-18; 
 
 
від 23.08.2018 № 1064/5-18; 
 
 
від 29.08.2018 № 1077/5-18; 
 
 
 
від 31.08.2018 № 1089/5-18; 

60.  Про затвердження висновків до проектів рішень міських рад 

щодо добровільного об’єднання територіальних громад (за 

потреби) 
 
 
 
 

протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 
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61.  Про внесення змін до Перспективного плану формування 

територій громад Донецької області (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Не було потреби 

62.  Про внесення змін до складу організаційного комітету з 

питань підготовки та відзначення в Донецькій області  
27-ї річниці незалежності України 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.08.2018 

№ 974/5-18 
 

63.  Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 
 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.08.2018 

№ 974/5-18 
 

64.  «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 09 січня 2018 року № 6/5-18 
 

додатково до 

плану 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 31.07.2018 

№ 953/5-18 
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65.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 квітня 2016 року № 357 

додатково до 

плану 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 24 вересня 2018 

№ 1142/5-18 

66.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою (ст. 123 Земельного кодексу України, Закон 

України «Про землеустрій») 
 
     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

Державній фіскальній службі України; 
     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»; 
     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування Службі автомобільних доріг у Донецькій 

області; 
     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування Службі автомобільних доріг у Донецькій 

області; 
     Про надання дозволу на розроблення технічної 

протягом 

кварталу 
Хачхарджи О.І.–  
в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-
ру у Донецькій 

області 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видано 11 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 14.08.2018 № 1011/5-18; 
 
 
від 13.07.2018.№ 904/5-18; 
 
 
 
від 13.07.2018 № 910/5-18; 
 
 
 
від 13.07.2018 № 908/5-18; 
 
 
 
від 18.09.2018 № 1134/5-18; 
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документації із землеустрою ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАУЕР»; 
     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду ФОП Остапчук 

І.Ф.; 
     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області; 
     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування Службі автомобільних доріг у Донецькій 

області; 
     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області; 
     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області; 
     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області 
 

Хачхарджи О.І.–  
в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-
ру у Донецькій 

області 
 
 

 
 
від 10.09.2018 №1119/5-18; 
 
 
від 18.07.2018 № 918/5-18; 
 
 
від 13.07.2018 № 910/5-18; 
 
 
 
від 13.07.2018 № 908/5-18; 
 
 
від 18.07.2018 № 918/5-18; 
 
 
від 18.07.2018 № 920/5-18 

67.  Про передачу, погодження передачі, відмову у передачі 

земельних ділянок в оренду (ст.ст. 122, 123 Земельного 

кодексу України) 
 
     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ 

«ШАХТОБУДІНВЕСТ»; 
     Про передачу земельних ділянок в оренду ТОВ 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 
 
 
 
 

Видано 12 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 13.07.2018 №898/5-18; 
 
від 31.07.2018 № 947/5-18; 
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«ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-
ВАРВАРИНСЬКА»; 
     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України у Донецькій області; 
     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

ДПРЗ-21 ГУ ДСПС України у Донецькій області; 
     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області; 
     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області; 
     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Курахівській міській лікарні; 
     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДП «ПОКРОВСЬКИЙ ЛІСГОСП; 
     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

Державному навчальному закладу «Дружківський 

професійний ліцей»; 
     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «МЛИН 

ПЛЮС»; 
     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

ДП «АМПУ»; 
     Про надання земельної ділянки в постійне користування 

ОБЛАСНІЙ  СДЮСШОР З ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТУ 
 

Хачхарджи О.І.–  
в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-
ру у Донецькій 

області 
 

 
 
від 06.08.2018 №981/5-18; 
 
від 06.08.2018 №979/5-18; 
 
від 22.08.2018 №1053/5-18; 
 
від 22.08.2018 №1052/5-18; 
 
від 29.08.2018 №1078/5-18; 
 
від 03.09.2018 №1092/5-18; 
 
від 03.07.2018 №866/5-18; 
 
 
від 23.07.2018 № 928/5-18; 
 
від 27.08.2018 № 1074/5-18; 
 
від 24,09,2018 № 1143/5-18 
 

68.  Про відновлення меж земельних ділянок (ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій») 
 
 
     Про надання Маріупольському училищу професійної 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 
 
 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 21.08.2018 № 1033/5-18; 
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підготовки працівників міліції Головного управління МВС у 

Донецькій області згоди на відновлення меж земельної 

ділянки; 
     Про надання Краматорському міському центру зайнятості 

згоди на відновлення меж земельної ділянки 
 

Хачхарджи О.І.– 
в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-
ру у Донецькій 

області 
 

 
 
 
від 21.08.2018 № 1035/5-18 

69.  Про надання ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» згоди на поділ 

земельної ділянки 
 

протягом 

кварталу 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.08.2018 

№ 962/5-18 
 

70.  Про подовження терміну дії договорів оренди земельних 

ділянок державної власності (ст. 33 Закону України 

«Про оренду землі») 
 

протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 

71.  Про проведення інвентаризації земельних ділянок державної 

власності (ст. 57 Закону України «Про землеустрій») 
 

протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 

72.  Про припинення права користування земельними ділянками 

державної власності (ст. 141 Земельного кодексу України) 
 
 
     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками ДП «Добропіллявугілля»; 
     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками; 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 
 
 
 
 
 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 23.08.2018 № 1059/5-18; 
 
від 15.08.2018 №1012/5-18; 
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     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками; 
     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою Маріупольського порту 
 

Хачхарджи О.І.–  
в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-
ру у Донецькій 

області 
 

від 07.08.2018.№ 1000/5-18; 
 

від 30.08.2018 № 1082/5-18 

73.  Про прийняття земельної ділянки у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в 

управлінні обласної ради  

протягом 

кварталу 
-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.08.2018 

№ 1081/5-18 
 

74.  Про надання дозволу на передачу в суборенду земельних 

ділянок державної власності (ст. 186 Земельного кодексу 

України, ст. 55-1 Закону України «Про землеустрій») 
 

протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 

75.  Про внесення змін до розпоряджень голови 

облдержадміністрації (на вимоги розпорядження голови 

облдержадміністрації від 01.04.2014 № 350) 

додатково до 

плану 
-“- Видано 6 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 
від 31.07.2018 № 952/5-18, 
від 31.07.2018 № 956/5-18, 
від 03.09.2018 № 1091/5-18, 
від 27.08.2018 № 1071/5-18, 
від 18.09.2018 № 1133/5-18, 
від 07.09.2018 № 1115/5-18 
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76.   Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18 
«Про комплексну програму економічного розвитку сільських 

територій Донецької області на 2018-2020 роки» 

протягом 

кварталу 
 

Якименко І.В. - 
директор 

департаменту 

агропромислово

го комплексу та 

розвитку 

сільських 

територій 

облдержадмініст

рації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації від 26.09.2018 

№ 1155/5-18 

III. Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації, колегій структурних підрозділів 

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 контролю за їх розрахунками 
щомісяця Баранник О.Л. – 

директор 

департаменту 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 

Не було потреби 
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2.  Конкурсна комісія з відбору проектів суб’єктів малого і 

середнього підприємництва 
серпень Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 18.07.2018, 05.09.2018 

3.  Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
-“- Проведено: 22.08.2018, 04.09.2018 

4.  Регіональна рада підприємців в Донецькій області 
 

серпень -“- Проведено 26.09.2018 

5.  Регіональна комісія з питань упорядкування обліку 

юридичних осіб при облдержадміністрації (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 

6.  Засідання робочої групи з підготовки та видання 

інвестиційного паспорту Донецької області 
 

серпень Головко О.П. – 
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 
 

Проведено 13.09.2018 
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7.  Обласна тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 

«Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат» (із змінами) (за рішенням голови 

комісії) 

протягом 

кварталу 
Токарева О.А. –                       
директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 31.07.2018, 
27.08.2018, 20.09.2018 

8.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за потреби) 
протягом 

кварталу 
Челпих П.П. –  
в.о. директора 

департаменту з 

питань цивіль-
ного захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 10.07.2018, 
23.07.2018 

9.  Обласна комісія з питань евакуації (за потреби) протягом 

кварталу 
 

-“- Не було потреби 

10.  Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на приміському 

і міжміському внутрішньо обласному 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») 

вересень 
 

Литвинов А.В. –  
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на ІV квартал 
2018 року 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 33 

11.  Обласна комісія по контролю за діяльністю суб’єктів 

господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом (за 

потреби) 
 

протягом 

кварталу 
 

Литвинов А.В. –  
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації  
 

30.08.2018 здійснено обстеження 

ТОВ «Донстрой» 

(м. Костянтинівка) 

 Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації 
12.  Обласна рада з питань безпечної життєдіяльності населення 

(постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 

року № 733 «Про створення Національної ради з питань 
безпечної життєдіяльності населення») (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Токарева О.А. –                       
директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 
 

Не було потреби 

13.  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) 
 

протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 

14.  Обласна комісія з розгляду питань щодо надання 

підприємствам та організаціям громадських організацій 

інвалідів дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування, дотацій, фінансової допомоги та цільової 

позики (розпорядження голови облдержадміністрації від 15 

серпня 2013 року № 563) (за потреби) 

протягом 

кварталу 
-“- Не було потреби 
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15.  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 
Токарева О.А. –                       
директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 
 

Не було потреби 

16.  Комісія щодо прийняття рішень з визначення напрямів та 

об’єктів, на які у 2018 році буде спрямовано субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 

до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх 

числа 
 

щомісяця, 

останній 

вівторок 

Тимофеєва Н.М. 

– начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 31.07.2018, 

15.08.2018, 29.08.2018, 
25.09.2018 

17.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 
 

щомісяця, ІІ 

декада 
 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 27.07.2018, 
17.08.2018, 26.09.2018 

18.  Обласна міжвідомча комісія з питань оздоровлення та 

відпочинку дітей влітку 2018 року 
 

щомісяця, ІІ 

декада 
 

-“- Проведено: 19.07.2018, 
17.08.2018, 17.09.2018 

19.  Обласна молодіжна рада 
 

ІІ декада 

вересня 
-“- Перенесено на жовтень 

2018 року 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 35 

20.  Засідання регіональної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 
 

ІІІ декада липня 
 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 16.07.2018 

21.  Засідання громадської ради при облдержадміністрації серпень Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 25.07.2018, 

31.07.2018, 28.09.2018 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 
22.  Комісія з кадрових питань облдержадміністрації (за потреби) протягом 

кварталу 
Огданська Т.М.– 
начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 
з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 
 
 

Проведено: 11.07.2018, 12.07.2018, 

30.07.2018, 06.08.2018, 13.08.2018, 
16.08.2018, 03.09.2018, 11.09.2018 
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23.  Комісія з питань нагородження державними нагородами 

України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та 

заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України при 

облдержадміністрації (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Огданська Т.М.– 
начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 
 

Не було потреби 

24.  Експертна комісія облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
Россоха Н.Є. – 
начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 
 

 

Проведено 05.07.2018 

25.  Комісія облдержадміністрації з питань розгляду звернень 

громадян (Указ Президента України від 07 лютого 2008 року 

№ 109/2008) 

щомісяця, 
ІV четвер 

Гончарова О.К.– 
начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 20.07.2018, 15.08.2018, 

27.09.2018 
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голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 
26.  Робоча група з питань надрокористування (за потреби) 

 
протягом 

кварталу 
 

Натрус С.П. – 
директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 
 

Не було потреби 

27.  Координаційна рада з питань формування екологічної мережі 
 

серпень -“- Не було потреби 

 Засідання колегій: 
 

  

  Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації 
1.  Департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації:  
     «Про стан ліфтового господарства та заходи щодо 

збереження та підвищення експлуатаційної надійності 

ліфтового парку у житловому фонді Донецької області», 

«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в 

департаменті за І півріччя 2018 року»; 
     «Про виконання Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» стосовно встановлення 

загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії та 

холодної води»; 
     «Про стан підготовки підприємств житлово – 
комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий 

період 2018-2018 років» 
 

 
 

липень 
 
 
 
 

серпень 
 
 
 

вересень 

Баранник О.Л. –  
директор 

департаменту 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 
 
24.07.2018; 
 
 
 
 
31.08.2018; 
 
 
 
25.09.2018; 
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2.  Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про підсумки 

виконання місцевих бюджетів області за перше півріччя 2018 

року» 
 

ІІІ декада липня Скарга М.О. – 
директор 

Департаменту 

фінансів  
облдержадмініст

рації 
 

Проведено 26.07.2018 

3.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:  
     «Про стан формування та діяльності Госпітальних рад, 

визначення проблемних питань, координації дій, розробки 

пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні 

госпітальних округів державної політики у сфері охорони 

здоров’я, а також щодо організації надання медичної 

допомоги»; 
     «Про виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації 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» 
 

 
І декада липня 

 
 
 
 
 

ІІ декада 

вересня 

Узун Ю.Г. – 
директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 
 

 
Перенесено на ІV квартал 
2018 року 
 
 
 
 
Перенесено на ІV квартал 
2018 року 

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації 
4.  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Нова 

українська школа Донеччини: освіта для життя» 

ІІІ декада 

серпня 
Сідашева Т.В. –  
в.о. директора 
департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на ІV квартал 
2018 року 
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5.  Управління культури і туризму облдержадміністрації:  
     «Про підготовку установ та закладів культури і мистецтв 

області до роботи в осінньо – зимовий період»; 
     «Про підсумки прийому до навчальних закладів культури 

1 – 2 рівнів акредитації» 
 

 
ІІ декада серпня 

 
І декада вересня 

Шмельова С.В.–  
в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на жовтень 2018 року 
 
 
Перенесено на жовтень 2018 року 

6.  Донецького обласного центру зайнятості: «Ефективність 

співпраці з учасниками та переможцями конкурсу 

«Український донецький куркуль», Професійне навчання 

безробітних в ДНЗ «Донецький ЦПТО ДСЗ», «Виконання 

кошторису видатків за бюджетом Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття по Донецькому обласному 

центру зайнятості та дотримання фінансової дисципліни 

установами служби зайнятості Донецької області за 

підсумками першого півріччя 2018 року» 
 

серпень Рибалко В.М. – 
директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 
 

Проведено 12.09.2018 

7.  Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області: «Про підсумки роботи Пенсійного фонду 

України в Донецькій області у І півріччі 2018 року щодо 

виявлення та реагування на виявлені ознаки тінізації 

заробітної плати», «Про стан реалізації Стратегії розвитку 

комунікацій Пенсійного фонду України, затвердженої 

постановою правління Пенсійного фонду України 

від 02 лютого 2016 року № 1-2», «Про реалізацію органами 

Пенсійного фонду області міжнародних зобов’язань України 

щодо переказу пенсій громадянам України, які проживають 

липень 
 

Рад Н.С. – 
начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 
 

Проведено 21.08.2018 
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за кордоном, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних 

держав, які проживають в Україні» 
 

Рад Н.С. – 
начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 

8.  Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації: 

«Про хід підготовки спортсменів Донецької області до ІІІ 

Всесвітніх ігор з єдиноборств», «Про роботу фізкультурно-
спортивних товариств Донецької області», «Про стан 

розвитку фізичної культури та спорту в закладах освіти», 

«Про стан реалізації державної молодіжної політики у місті 

Селидове, Слов’янському районі, Черкаській ОТГ», «Про 
стан надання соціальної підтримки та допомоги багатодітним 

сім’ям у м.м. Краматорськ, Торецьк, Бахмутському районі», 

«Про стан реалізації проекту «Поширення Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми в Україні», «Про присвоєння 

спортивних звань». Виїзне засідання. 
 

ІІ декада 

вересня 
 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 18.09.2018 – 19.09.2018 
м. Святогірськ 

9.  Державного архіву області: 
     «Про результати тематичних перевірок організації роботи 

архівних відділів міських рад, що виконують функції 

трудових архівів»; 
     «Про вжиття заходів щодо легалізації програмного 

забезпечення, що використовується в держархіві області, 

  
ІІІ декада липня 

 
 

ІІІ декада 

серпня 

Шишолік І.В.– 
директор 
державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 
28.08.2018; 
 
 
28.08.2018; 
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побудови комплексної системи захисту інформації», «Про 

роботу веб-сайту держархіву області»; 
     «Про підготовку проекту бюджетного запиту держархіву 

області на 2019 рік», «Про результати комплексних перевірок 

з питань архівної справи та діловодства в установах зони 

комплектування держархіву області», «Про стан контролю за 

виконанням документів в держархіві області», ««Про стан 

виконання вимог антикорупційного законодавства в 

держархіві області» 
 
 

 
 

ІІІ декада 

вересня 

Шишолік І.В.– 
директор 
державного 

архіву 

Донецької 

області 
 
 

 
 
25.09.2018 

10.  Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області: 
«Про стан підготовки та проведення земельних торгів  

Головним управління Держгеокадастру у Донецькій області 

за перше півріччя (8місяців) 2018 року», «Про стан 

виконання доручення Держгеокадастру від 11.07.2018 № 22-
28-0.19-7632/2-18 стосовно здійснення представництва 

інтересів держави в адміністративних та господарських 

судах з метою усунення порушень вимог земельного 

законодавства та про виконання наказу Держгеокадастру 

від 27.07.2018 № 109 щодо здійснення контролю за 

справлянням надходжень до бюджету коштів за кодами 

бюджетної класифікації 21081100, 21110000, 24062200», 
«Про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2018 № 60-р щодо передачі земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», «Про стан надання територіальними структурними 

підрозділами Головного управління Держгеокадастру у 

Донецькій області адміністративних послуг у сфері 

додатково до 

плану 
Хачхарджи О.І.–  
в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-
ру у Донецькій 

області  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведено 03.10.2018 
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Державного земельного кадастру», «Про стан виконання 

робіт з дообстеження наявності та фізичного стану пунктів 

Державної геодезичної мережі України 1-3 класу та 

результатів здійснення вибіркової перевірки якості 

обстеження пунктів Державної геодезичної мережі України 

1-3 класу» 
 

Хачхарджи О.І.–  
в.о. начальника 

Головного 

управління 
Держгеокадаст-
ру у Донецькій 

області 
 Проведення нарад    

Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації 
1.  Наради із заступниками міських голів і голів 

райдержадміністрацій з поточних питань розвитку галузі та 

стану підготовки до роботи в зимових умовах  
2018 - 2019 років 
 

щомісяця 
 

Баранник О.Л. – 
директор 

департаменту 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 12.07.2018, 

24.07.2018, 25.07.2018, 
09.08.2018, 15.08.2018, 
29.08.2018, 31.08.2018, 
06.09.2018 
 

 

2.  Спільна нарада з питань організації та забезпечення 

цивільного захисту населення і територій в містах та районах 

Донецької області із залученням представників ГУ ДСНС 

України у Донецькій області, департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 
 

додатково до 

плану 
Челпих П.П. –  
в.о. директора 

департаменту з 

питань цивіль-
ного захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 21.08.2018 
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3.  Наради щодо своєчасного використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

Не було потреби 

4.  Навчальний семінар для замовників закупівель Нікольської 

райдержадміністрації 
додатково до 

плану 
 

-“- Проведено 11.09.2018 

5.  Підготовка та проведення семінар – тренінгу на тему 

«Реформи та розвиток територій ОТГ через впровадження 

інструментарію якісного фінансового та проектного 

менеджменту» у м. Святогірськ 
 

додатково до 

плану 
 

-“- Проведено 27.09.2018 

6.  Наради: 
     «Про організацію медичної допомоги недоношеним 

новонародженим та заходів щодо зниження показника 

перинатальної та малюкової смертності в Донецькій області»; 
     «Про стан забезпечення здійснення профілактичних, 

лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з 

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в 

області»; 
     «Про результати перевірки закладів охорони здоров’я 

щодо надання медичної допомоги  хворим з хронічними 

захворюваннями нирок» 
 
 
 

 
ІІІ декада липня 

 
 

ІІ декада серпня 
 
 

ІІІ декада 

вересня 

Узун Ю.Г. – 
директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 
11.07.2018; 
 
 
21.08.2018; 
 
 
 
13.09.2018 
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7.  Нарада з представниками територіальних підрозділів 

профспілок працівників вугільної промисловості для 

обговорення проблемних питань галузі та розробки 

узгоджених пропозицій щодо їх вирішення 
 

серпень 
 

Литвинов А.В. –  
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на ІV квартал 
2018 року 

8.  Нарада з розгляду проблемних питань функціонування 

державних вугледобувних підприємств та напрацювання 

пропозицій щодо їх вирішення під головуванням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації та за участю керівників державних 

вугледобувних та енергопостачальних підприємств, голів 

шахтарських міст, представників територіальних підрозділів 

центральних органів влади 
 

додатково до 

плану 
-“- Проведено 27.08.2018 

9.  Нарада щодо можливості створення асоціації підприємств у 

галузі енергоефективності та енергозбереження Донецької 

області 
 

додатково до 

плану 
-“- Проведено 19.07.2018 

10.  Нарада з представниками Національної поліції України, 

Державної прикордонної служби України, Укртрансбезпеки  з 

питання посилення контролю за безпекою дорожнього руху 

та заходів щодо зменшення дорожньо-транспортних пригод 
 
 
 

додатково до 

плану 
-“- Проведено 10.09.2018 
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Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації 
11.  Наради з: 

     завідувачами центрів практичної психології і соціальної 

роботи, методистів управлінь (відділів) освіти міських рад і 

райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну 

службу; 
     з відповідальними  працівниками органів управління 

освітою міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад «Сучасні тенденції забезпечення 

якості дошкільної освіти регіону»; 
     з відповідальними  працівниками органів управління 

освітою міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад «Нова українська школа: здобутки та 

перспективи початкової освіти регіону»; 
     з відповідальними  працівниками органів управління 

освітою міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад інноваційні підходи до організації 

духовно-морального виховання дітей  
та учнівської молоді Донеччини; 
     з  директорами шкіл-інтернатів обласного 

підпорядкування; 
     керівниками органів управління освітою міських рад, 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад 

«Інклюзивна практика в загальноосвітньому просторі: 

проблеми, перспективи, технології»; 
     з відповідальними працівниками управлінь (відділів) 

освіти, керівниками інтернатних закладів обласної 

комунальної власності щодо забезпечення права на освіту 

дітей з особливими освітніми потребами 

 
ІІ декада липня 

 
 
 

ІІ декада 

серпня 
 
 

ІІ декада 

серпня 
 
 

ІІ декада 

серпня 
 
 
 

ІІІ декада 

серпня 
ІІІ декада 

серпня 
 
 

ІІІ декада 

серпня 
 

Сідашева Т.В. –  
в.о. директора 
департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 
 
 
 

Проведено: 
12.07.2018; 
 
 
 
16.08.2018; 
 
 
 
21.08.2018; 
 
 
 
21.08.2018; 
 
 
 
 
21.08.2018; 
 
21.08.2018; 
 
 
 
21.08.2018 
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12.  Обласна нарада директорів базових центрів зайнятості 

Донецької області: «Про підсумки роботи Донецької обласної 

служби зайнятості за перше півріччя 2018 року» 
 

серпень 
 

Рибалко В.М. – 
директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 
 

Проведено 02.08.2018 

13.  Обласні наради та засідання з питань впровадження 

адміністративно – територіальної реформи Донецької області 

(за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 24.07.2018, 

25.07.2018, 31.07.2018, 07.08.2018, 
09.08.2018, 20.08.2018 

14.  Селекторні наради (за потреби) протягом 

кварталу 
Хачхарджи О.І.–  
в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадастр

у у Донецькій 

області 
 
 
 
 
 

Не було потреби 
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15.  Відеоконференції з керівниками органів управління фізичною 

культурою і спортом, у справах сім’ї та молоді виконкомів 

міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій 
 

щомісяця, І 

декада 
 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 05.07.2018, 09.08.2018, 
06.09.2018 

16.  Координаційна рада за участю громадських організацій 

(федерацій) з видів спорту Донецької області 
 

щомісяця, ІІІ 

декада 
 

-“- Проведено: 18.07.2018, 04.09.2018, 
08.09.2018 

 
 Інші заходи   
 

  Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації 
1.  Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій 

області (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» (із змінами) та від 05 березня 

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями» (із змінами) 
 

протягом 

кварталу 
Головко О.П. –  
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інновацій-ного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу забезпечено 36 

прийомів іноземних делегацій у 

Донецькій області 
 

2.  Підготовка та погодження з Міністерством закордонних 

справ України і Кабінетом Міністрів України технічних 

завдань керівництва облдержадміністрації для відрядження за 

кордон (на виконання указів Президента України від 18 

протягом 

кварталу 
 

-“- 
 
 
 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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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» та постанов Кабінету Міністрів 

України від 11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення 

порядку здійснення службових відряджень за кордон», 03 

грудня 2001 року № 1629 «Про деякі питання удосконалення 

роботи з координації діяльності органів виконавчої влади у 

сфері зовнішніх зносин», 04 листопада 2015 року № 903 «Про 

затвердження Порядку підготовки проектів директив, 

вказівок і технічного завдання для участі у заходах 

міжнародного характеру та звітів за їх результатами») 
 

Головко О.П. –  
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інновацій-ного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 

 

3.  Робота з райдержадміністраціями, міськими радами з 

реалізації проекту «Надзвичайна кредитна програма для 

відновлення України», який фінансується за рахунок 

Європейського інвестиційного банку 
 

протягом 

кварталу 
 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу  

4.  Координація роботи щодо залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги 
 

щомісяця 
 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу  

5.  Проведення роботи: 
     щодо залучення грантових коштів для реалізації проектів 

на території області; 
     в рамках проекту «Академія доброго упорядкування та 

підвищення компетентності Європи» (AGREE); 
      з підготовки анкет інвестиційних проектів та вільних 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 
 
 
 

Роботи здійснювались протягом 

кварталу  
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земельних ділянок типу Greenfield та Brownfield для 

оновлення інвестиційного паспорту області, співпраці з 

офісом Ukraineinvest із залучення та підтримки інвестицій; 
     з підготовки та організації навчальних візитів до країн 

Східної Європи та Балтії (Польща, Литва, Латвія та Естонія) 

для представників державного управління, місцевого 

самоврядування, малого бізнесу в рамках Проекту 

«Український донецький куркуль»; 
     за підтримки Офісу з просування експорту при 

Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України щодо 

інформування вітчизняних виробників про можливі виставки 

та поставки продукції на зовнішні ринки, освітні заходи з 

питань торгівлі до країн ЄС; 
     щодо оновлення та внесення змін до інтерактивної карти 

«Відновлення та розбудови Донецької області»; 
     оновлення анкет інвестиційних проектів на оновлений сайт 

облдержадміністрації; 
     щодо створення регіонального кластеру зеленого туризму; 
     щодо формування інвестиційного паспорту області; 
     щодо реалізація програм європейської та євроатлантичної 

інтеграції на території Донецької області; 
     з активізації підприємницьких кіл щодо участі у виставках 

та інших рейтингових заходах; 
     щодо створення регіонального ІТ – кластеру  
 

Головко О.П. –  
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інновацій-ного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 
 

6.  Проведення роботи: 
     щодо створення каталогу експортного потенціалу області; 
     по формуванню інвестиційного паспорту  
 

липень -“- Робота з зазначеного питання 

продовжується 
 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 50 

7.  Регіональний форум «Наука. Бізнес. Інновації» 
 

вересень Головко О.П. –  
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інновацій-ного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на листопад 2018 року 

8.  Міжнародний інвестиційний форум 
 

вересень -“- Перенесено на грудень 2018 року 

9.  Втілення проекту «Мирна Донеччина: відновлення, розвиток 

та перспективи», що має на меті відновлення позитивної 

ділової репутації мирної сторони Донецької області, 

піднесення її міжнародного авторитета та формування 

інвестиційно привабливого іміджу 
 

протягом 

кварталу 
-“- Робота з зазначеного питання 

продовжується 
 

10.  Проведення моніторингу реалізації проектів міжнародної 

технічної допомоги, які реалізуються на території Донецькій 

області відповідно до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації, керівника обласної військово-
цивільної адміністрації від 12 жовтня 2016 року № 905 «Про 

забезпечення координації проектів (програм) міжнародної 

технічної допомоги» (із змінами) 
 
 
 

ІІІ декада 

липня 
-“- Моніторинг здійснювався 

протягом кварталу  



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 51 

11.  Проведення моніторингу: 
     стану зовнішньоекономічної діяльності області; 
     реалізації інфраструктурних проектів та розміщення 

інформації на веб-сайті облдержадміністрації 
 

щомісяця, 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. –  
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інновацій-ного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 

Моніторинг здійснювався 

протягом кварталу 

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

податкового боргу 

щомісяця Погорєлий С.С.–  
начальник 

Головного 

управління ДФС 

у Донецькій 

області 
 

Протягом ІІІ кварталу 2018 року 

за оперативними даними 

надходження за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних 

судів, пов’язаних зі стягненням 

податкового боргу склали 4330,9 

тис. гривень. 
 

13.  Підготовка інформації: 
     про фактичний стан виконання доведених завдань по 

мобілізації коштів до бюджетів всіх рівнів за звітний період; 
     про прогнозне виконання доведених завдань до зведеного 

бюджету 
 

 
щомісяця 

 
щоп’ятниці 

-“- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До Департаменту економіки 

Донецької обласної державної 

адміністрації надано аналітичні 

матеріали про стан виконання 

доведених завдань по мобілізації 

коштів до бюджетів усіх рівнів за 

звітний період (листи 

від 10.07.2018 № 28905/10/05-99-
07-01-25, від 14.08.2018 

№ 34369/10/05-99-07-01-25, 
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Погорєлий С.С.–  
начальник 

Головного 

управління ДФС 

у Донецькій 

області 
 

від 13.09.2018 № 39860/10/05-99-
07-01-25).  

Також, Департаменту економіки 

Донецької обласної державної 

адміністрації щопя’тниці 

надавалась інформація про стан 

надходжень та виконання 

доведених завдань до зведеного 

бюджету (листи від 06.07.2018 

№ 28476/10/05-99-07-01-28, 
від 13.07.2018 №  29520/10/05-99-
07-01-28, від 20.07.2018 
№  30361/10/05-99-07-01-28, 
від 27.07.2018 №  31543/10/05-99-
07-01-28, від 10.08.2018 
№ 33750/10/05-99-07-01-28, 
від 17.08.2018 № 35158/10/05-99-
07-01-28, від 23.08.2018 

№ 36033/10/05-99-07-01-28, 
від 31.08.2018 № 37268/10/05-99-
07-01-28, від  07.09.2018 
№ 38018/10/05-99-07-01-28, 
від 14.09.2018 № 40142/10/05-99-
07-01-28, від  21.09.2018 

№ 41516/10/05-99-07-01-28, 
від 28.09.2018 № 42985/10/05-99-
07-01-2) 
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14.  Надання інформації для проведення моніторингу стану 

розвитку малого та середнього підприємництва, рейтингової 

оцінки результатів діяльності голів райдержадміністрацій та 

міських рад (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 
Погорєлий С.С.–  
начальник 

Головного 

управління ДФС 

у Донецькій 

області 
 

До Департаменту економіки 

Донецької обласної державної 

адміністрації надано інформацію 

щодо динаміки показників 

рейтингової оцінки результатів 

діяльності виконкомів міст та 
райдержадміністрацій (лист 

від 23.08.2018 № 36065/10/05-99-
07-01-25). Також листом 

від 24.09.2018 № 41849/10/05-99-
07-01-25 до Департаменту 

економіки Донецької обласної 

державної адміністрації надана 

інформація для проведення 

моніторингу стану розвитку 

малого та середнього 

підприємництва 

 

15.  Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 
Узун Ю.Г. – 
директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 
 
 
 

Проведено 09.09.2018, 13.10.2018 
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16.  Проведення атестацій лікарів: акушерів – гінекологів, 
педіатрів (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 
 

Узун Ю.Г. – 
директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 09.08.2018, 13.09.2018 

17.  Визначення закладів охорони здоров’я регіону базами 

інтернатури у Донецькій області. Організація роботи щодо 

зарахування випускників вищих навчальних медичних 

закладів України до інтернатури 
 

протягом 

кварталу 
-“- Робота проведена протягом 

кварталу 

18.  Прийом, складання та аналіз зведеного звіту за ІІ квартал 

2018 року про виконання  кошторису на утримання органів 

державної виконавчої влади Донецької облдержадміністрації 

та надання його Головному управлінню Державної 

казначейської служби України у Донецькій області, 

Держказначейству та Рахунковій Палаті України (за окремим 

графіком) 
 

липень Скарга М.О. – 
директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 27.07.2018 

19.  Засідання обласної робочої групи з контролю за ходом 

підготовки підприємств житлово-комунального господарства 

та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-
2019 років (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 
 

Баранник О.Л. –  
директор 

департаменту 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 10.07.2018 м. Бахмут; 
20.07.2018 м. Волноваха; 
09.08.2018 м. Добропілля; 
21.08.2018 м. Краматорськ; 
06.09.2018 м. Покровськ 
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20.  Організація надання допомоги населенню відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року 

№ 21 «Про затвердження Порядку надання гуманітарної та 

іншої допомоги населенню Донецької та Луганської 

областей» 

протягом 

кварталу 
Челпих П.П. –  
в.о. директора 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу проведено 

прийом наданої допомоги, 

організовано зберігання та видачу 

товарів першої необхідності, 

продовольства, одягу, 

медикаментів, будматеріалів, 

ПММ, твердого палива, засобів 

автономного енергоживлення та 

іншого обладнання для надання 

допомоги населенню, що мешкає 

уздовж линії розмежування, та для 

ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у містах Мар’їнка та 

Красногорівка, місті Авдіївка та 

населених пунктах Ясинуватського 

району 
 

21.  Організація, координація та сприяння операторам 

розмінування та суб’єктам протимінної діяльності у 

забезпеченні безпечного проведення аварійно-
відновлювальних робіт 
 

додатково до 

плану 
-“- Протягом кварталу опрацьовано 

150 заявок на проведення робіт 

22.  Засідання обласної містобудівної ради (у разі надходження 

проектної документації) 
протягом 

кварталу 
Теклюк В.Я. –  
в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

Проведено 06.09.2018 
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23.  Проведення обласного комітету забезпечення доступності 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури 
 

І декада 

вересня 
Теклюк В.Я. –  
в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 20.09.2018 

24.  Організація роботи щодо створення індустріальних парків на 

території Донецької області 
 

протягом 

кварталу 
Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

19.07.2018 взято участь в 

підписані Меморандуму про 

співпрацю в розвитку 

промисловості м. Слов’янськ (у 

тому числі створення ІП з 

виробництва хімічної продукції) 

між Слов’янською міською 

радою, ДУ «НІОХІМ» та іншими 

організаціями 
 

25.  Організаційна робота з відкриття автобусних маршрутів 

загального користування «Красна Поляна – Курахове», 

«Селидове – Зеленівка» 
 

протягом 

кварталу 
-“- Обстеження доріг та дорожніх 

об’єктів на маршруті «Селидове-   
Зеленівка» відбулося 18.07.2018.  
Триває проведення роботи з 

усунення недоліків, зазначених в 

актах обстежень обох маршрутів 
 

26.  Опрацювання питання розробки техніко - економічного 

обґрунтування до проекту «Розвідка та видобуток газу метану 

з куполу «Карабанка» (м. Торецьк) 
 

протягом 

кварталу 
-“- Підготовлено інвестиційну ідею 

«Розвідка та видобуток газу 

метану з куполу «Карабанка» 

(м. Торецьк) 
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27.  Здійснення заходів щодо облаштування КПВВ області 
 

протягом 

кварталу 
 

Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Завершене облаштування КПВВ 

«Мар’їнка» 

28.  Організаційна робота з капітального  ремонту залізничного 

мосту на автомобільній дорозі загального користування 

місцевого значення О0543 Олександрівка - Краматорськ, км 

0+105 - км 0+145 
 

ІІІ декада 

вересня 
 

-“- 
 

Роботи тривають 

29.  Проведення заходу «День без авто» на території Донецької 

області 
 

ІІІ декада 

вересня 
-“- 

 
Проведено 21.09.2018 – 23.09.2018 

30.  Укладання договорів з: 
     капітального ремонту автодоріг комунальної власності в 

Донецькій області за результатами проведених закупівель; 
     органами місцевого самоврядування, 

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 (за потреби) 
 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 

 
Договір укладено лист 

від 08.08.2018 № 66/11; 
не було потреби 
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31.  Проведення моніторингу стану: 
     виплати заробітної плати на державних вугледобувних 

підприємствах області та комунальних підприємствах, що 

підпорядковуються департаменту розвитку базових галузей 

промисловості облдержадміністрації; 
 
 
 
     впровадження систем енергетичного менеджменту для 

підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних 

установ в Донецькій області; 
 
 
     введення в експлуатацію інфраструктурних об’єктів по 

містах і районах області (відповідно до закріплення) 
 

протягом 

кварталу 
 

Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Виконано: 
інформація надається 

департаменту соціального захисту 

населення, відділенню 

Національної служби 

посередництва і примирення в 

Донецькій області, ГУ ПФУ в 

Донецькій області; 
до системи підключено 100% 

установ, що підпорядковані 

ДонОДА. Проводиться щоденний 

моніторинг паливно-енергетичних 

витрат 
Підготовлено звіт, лист 

від 14.09.2018 № 1551/0/111-18 
 

32.  Опрацювання питання щодо можливості створення 

індустріального парку на базі діючих вугільних шахт з 

урахуванням законів України «Про державно-приватне 

партнерство», «Про індустріальні парки» 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Підготовлена Науково-доповідна 

записка щодо розвитку шахт 

Донецької області 

33.  Святкові заходи зі 125-річчя заснування ТОВ «Гірничі 

машини – Дружківський машинобудівний завод» 
 

вересень  Взято участь 28.09.2018 

34.  Розробка проекту регіональної Програми розвитку та безпеки 

дорожнього руху в Донецькій області на 2018-2020 роки; 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 

Робота з цього питання триває 

35.  Здійснення заходів щодо будівництва газопроводу високого 

тиску «ГРС1 Курахове-Мар’їнка» 

протягом 

кварталу 
-“- Робота з цього питання триває 
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36.  Організація роботи з будівництва телерадіотрансляційної 

вежі у м. Гірник 
 

протягом 

кварталу 
 

Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Виконано передпроектні роботи з 

будівництва, виготовлено 

металоконструкції та 

підготовлено до монтажу, 

виконано проект та розпочато 

роботи з електроживлення 
 

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації 
37.  Фінансування пенсійних виплат 

 
протягом 

кварталу 
 

Рад Н.С. – 
начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 

Протягом кварталу забезпечено 

своєчасне, відповідно до графіка, 

фінансування коштів на виплату  

пенсій в повному обсязі 
 

38.  Здійснення моніторингу інформаційних відомостей з реєстру 

застрахованих осіб Державного соціального страхування 

щодо виявлення ознак тіньової зайнятості. Інформування 

соціальних партнерів 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Моніторінг проводився протягом 

кварталу 

39.  Забезпечення призначення/перерахунків пенсій у 

централізованій підсистемі «Призначення та виплата пенсій» 

Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного 

фонду України 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Органами Фонду області 

призначено 6,2 тис. пенсій, 

проведено 8,1 тис. перерахунків 
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40.  Розширення мережі пунктів обслуговування громадян 
 

протягом 

кварталу 
 

Рад Н.С. – 
начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 

В 33 агентських пунктах 

забезпечено надання 698 послуг, в 

т.ч. 486 консультацій  з питань 

застосування законодавства про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, прийнято 

212 замовлень на видачу довідок 
 

41.  Реалізація завдань з надання електронних послуг через веб-
портал Пенсійного фонду України, в тому числі громадянам, 

які мають електронний цифровий підпис 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Протягом кварталу 2,2 тис. 

громадян отримали послуги, 29,6 

тис. осіб  залучено до реєстрації 

на веб-порталі Пенсійного фонду 

України 
 

42.  Презентація опорного закладу після проведення 

реконструкції в м. Добропіллі  
ІІІ декада 

серпня 
 

Сідашева Т.В. –  
в.о. директора 
департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 03.09.2018 

43.  Проведення: 
     Ярмарку управлінських практик «Інноваційні підходи до 

управління закладом загальної середньої освіти в умовах 

Нової української школи»;  
     серпневого Конгресу освітян Донеччини «Нова українська 

школа Донеччини: освіта для життя»; 
     он-лайн консультації з громадськістю з питання  

 
21 серпня 

 
 

20-23 серпня 
 

протягом 

-“- 
 
 
 
 
 
 

Проведено: 
21.08.2018; 
 
 
20.08.2018 – 23.08.2018; 
 
30.08.2018, 10.09.2018; 
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імплементації Закону України «Про освіту» від 05 вересня 

2017 року № 2145-VIII; 
     заходів з виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення 

про інклюзивно-ресурсний центр» зі створення інклюзивно-
ресурсних центрів шляхом реорганізації психолого-медико-
педагогічних консультацій; 
     з ліквідації Часовоярської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату № 8 Донецької обласної ради; 
     з реорганізації КЗ «Краматорський дошкільний дитячий 

будинок № 3 «Гайок» в Навчально-реабілітаційний центр 

«Гайок»; 
     з реорганізації Маріупольського дошкільного дитячого 

будинку  № 4 «Сонечко» в навчально-реабілітаційний центр 

«Сонечко»; 
     виїздів мобільної робочої групи з перевірки надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів підвідомчої освітньої 

інфраструктури (за графіком); 
     виїздів робочих груп з питань діяльності опорних закладів 

загальної середньої освіти Донецької області (за графіком); 
     Форуму «Шляхи модернізації виховної роботи в сучасних 

умовах»; 
     заходів щодо функціонування освітніх центрів «Донбас – 
Україна» (за потреби) 

кварталу 
 

протягом 

кварталу 
 
 
 

протягом 

кварталу 
 

протягом 

кварталу 
 

протягом 

кварталу 
протягом 

кварталу 
 

протягом 

кварталу 
22 серпня 

 
липень – 
серпень 

Сідашева Т.В. –  
в.о. директора 
департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 
 
 

 
 
відкрито 7 інклюзивно – 
ресурсних центрів; 
 
 
 
робота з цього питання 

продовжується ; 
робота з цього питання 

продовжується ; 
 
робота з цього питання 

продовжується ; 
 
проведено 13.07.2018, 15.08.2018, 

14.09.2018, 30.07.2018, 30.08.2018 
28.09.2018; 
проведено 19.07.2018, 16.08.2018; 
 
22.08.2018; 
 
роботи проводились протягом 

кварталу 
44.  Співбесіда з відповідальними працівниками органів 

управління освітою міських рад, райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад, військово – цивільних 

адміністрацій щодо впровадження інклюзивного навчання в 

області  

ІІ декада липня -“- Проведено 12.07.2018 
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45.  Засідання Консультативної ради при управлінні культури і 

туризму Донецької облдержадміністрації 
 

І декада серпня Шмельова С.В.–  
в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 13.09.2018 

46.  Засідання Музейної ради при управлінні культури і туризму 

Донецької облдержадміністрації 
 
 
 

ІІ декада 

вересня 
-“- Перенесено на жовтень 2018 року 

47.  Сприяння організації і проведенню гастрольних та 

концертно-масових заходів творчими колективами України 

на території області 
 

протягом 

кварталу 
-“- 24.08.18. - в рамках проведення 

циклу заходів з нагоди Дня 

Незалежності України та 

проведення Фестивалю вільних 

людей відбулися виступи в 

м. Краматорськ популярних 

молодіжних гуртів: «Пенсія», 

гуцульської капели «БАЙ», 

«КораЛЛі» (Івано-
Франківськ);«Друга ріка», 

«Бумбокс» 
 

48.  Організація міжрегіональної культурної співпраці з 

Вінницькою, Львівською, Житомирською, Запорізькою 

областями 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 
 

Відбулися виступи Вінницького 

обласного академічного театру 

ляльок: 18.08.18. - м. Миронівка, 

м. Луганське, м. Світлодарськ; 
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Шмельова С.В.–  
в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 

19.08.18. - м. Торецьк, 

смт. Новгородське, м. Авдіївка; 

20.08.18.- м. Красногорівка, 

м. Мар’їнка, с. Новотроїцьке; 

21.08.18. - смт. Талаківка, 

смт. Сартана, м. Маріуполь 
 

49.  Організація та проведення безкоштовного показу 

документальних, художніх та патріотичних фільмів до 

знаменних та пам’ятних дат в історії України 
 

протягом 

кварталу 
-“- 04.07.18. – ОКП 

«Донецьккіновідеопрокат» 

проведено виїзний показ фільму 

«Посттравматична рапсодія» на 

горі Карачун м. Краматорськ 
 

50.  Інвентаризація та паспортизація археологічних об’єктів 
 

протягом 

кварталу 
-“- Станом на 28.09.2018 

інвентаризовано 127 об’єктів, із 

них паспортизовано – 73 
 

51.  Міжнародна акція «Бібліоніч» 
 

ІІІ декада 

вересня 
-“- Проведено 21.09.2018, 

м. Краматорськ 
 

52.  Організація та проведення: 
     регіонального фестивалю хорових і вокальних колективів 

«Українська пісня єднає нас»; 
     обласного пленеру для художників – аматорів «Барвиста 

хвиля» (в рамках культурно-мистецької акції «Мистецька 

палітра»); 
     культурно-мистецької акції «Розмовляти українською – це 

модно» 

 
І декада вересня 

 
22 вересня 

 
 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 
07.09.2018 – 09.09.2018; 
 
29.09.2018; 
 
 
заходи здійснювались протягом 

кварталу 
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53.  Забезпечення організації проведення загальнообласного 

ярмарку вакансій для студентської молоді «Робота Вас чекає» 
 

вересень 
 

Рибалко В.М. – 
директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 
 

Перенесено на жовтень 2018 року 

54.  Організація та проведення загальнообласного 

широкомасштабного заходу «Регіональний Форум Кар’єри» 
 

вересень -“- Перенесено на жовтень 2018 року 

55.  Проведення заходів щодо реалізації у 2018 році Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 
 

протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 
06.07.2018 – 07.07.2018, 
11.07.2018 – 14.07.2018, 
14.09.2018 – 15.09.2018 

56.  Обласний конкурс журналістських робіт на краще 

висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, 

децентралізації влади та кращих практик територіальних 

громад Донецької області 
 

протягом 

кварталу 
-“- Протягом кварталу отримано 15 

заявок на участь у конкурсі, 
призери визначяться до 30.10.2018 

57.  Координація роботи щодо: 
     діяльності громадської ради при облдержадміністрації; 
     виконання Регіонального плану заходів з увічнення пам’яті 

захисників України на період до 2020 року у Донецькій 

області; 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 
 
 

Координація роботи 

здійснювалась протягом кварталу 
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     освітніх заходів для інститутів громадянського 

суспільства, громадських рад при органах виконавчої влади у 

рамках розвитку громадянського суспільства; 
 

Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

58.  Проведення регіонального форуму: «Децентралізація: 

сучасний стан та перспективи розвитку» 
 

13-14 вересня -“- Перенесено на 25.10.2018  

59.  Участь у заходах, організованих громадськими організаціями 
 

протягом 

кварталу 
-“- Протягом кварталу брали участь у 

17 заходах, організованих 

громадськими організаціями 
 

60.  Засідання робочої групи з питань стратегічного розвитку 

об’єднаних територіальних громад Донецької області 
 

27 вересня  
 

-“- Проведено 27.09.2018 

61.  Засідання робочої групи з розвитку громадянського 

суспільства у Донецькій області 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Перенесено на ІV квартал 
2018 року 

62.  Засідання: 
     експертно-перевірної комісії державного архіву області; 
 
     науково-методичної ради державного архіву Донецької 

області 

 
щомісяця, ІІІ 

декада 
ІІІ декада 

вересня 
 

Шишолік І.В.– 
директор 
державного 

архіву 

Донецької 

області 
 

Проведено: 
26.07.2018, 29.08.2018, 27.09.2018; 
 
перенесено на жовтень 2018 року 
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63.  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; 
     виконання заходів щодо розвитку зерновиробництва на 

території Донецької області, підконтрольній українській владі 

у 2018 році; 
 
 
 
 
 
 
     виконання заходів Національного плану дій щодо 

боротьби з деградацією земель та опустелюванням, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 30 березня 2016 року № 271-р, на території Донецької 

області; 
     забезпечення сільськогосподарських підприємств всіх 

форм власності мінеральними добривами та засобами захисту 

рослин для проведення комплексу весняно-літніх польових 

робіт у 2018 році; 
 
 
 
 
 
     формування обласного насіннєвого фонду 

сільскогосподарських культур під урожай 2019 року; 

протягом 

кварталу 
 

Якименко І.В. - 
директор 

департаменту 

агропромислово

го комплексу та 

розвитку 

сільських 

територій 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
проведено 658 ярмарків на яких 

реалізовано продукції на 80.3 

млн.грн 
Під урожай 2018 року по всіх 

категоріях господарств Донецької 

області сформовано структуру 

посівних площ. зернових культур 

в обсязі - 571,8 тис. га, очікуване 

валове виробництво зернових 

культур (станом на 20.09.2018) у 

вазі після доробки складає – 1 
млн. 320,0 тис. тонн.; 
Організаційні заходи 

здійснювались протягом кварталу; 
 
 
 
Накопиченно мінеральних добрив 

сільськогосподарськими 

підприємствами області для 

проведення комплексу літньо - 
осінніх польових робіт у 2018 році 

в обсязі - 10,6 тис. тонн діючої 

речовини (64% до Заявки) та 

засобів захисту рослин в обсязі 

1343,3 тонн. 
Організаційні заходи 

здійснювались протягом кварталу; 
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     виконання протоколу засідання Кабінету Міністрів 

України від 09 серпня 2017 року № 48 «Про посилення 

захисту майнових прав власників та орендарів земельних 

ділянок, запобігання протиправному поглинанню та 

захопленню підприємств в аграрному секторі економіки» та 

протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 06 

грудня 2017 року № 69 «Рішення з окремих питань»; 
     виконання рішення Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної політики та земельних відносин про розгляд 

питання «Рейдерство в аграрному секторі. Діяльність органів 

державної влади по запобіганню захоплення аграрних 

підприємств» від 05 вересня 2017 року (протокол № 59); 
     виконання протоколу наради під головуванням Першого 

віце-прем‘єр-міністра України – Міністра економічного 

розвитку та торгівлі України щодо обговорення проблемних 

питань, які виникають під час захисту майнових прав 

власників та орендарів земельних ділянок від 07 вересня 2017 

року; 
     виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 

липня 2005 року № 587 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства»; 
     виконання пункту 7 витягу з протоколу засідання Кабінету 

Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 14 «Рішення з 

окремих питань» щодо роботи регіональних міжвідомчих 

комісій з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств; 
     виконання доручення Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 

Якименко І.В. - 
директор 

департаменту 

агропромислово

го комплексу та 

розвитку 

сільських 

територій 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Організаційні заходи 

здійснювались протягом кварталу; 
 
 
 
 
 
Організаційні заходи 

здійснювались протягом кварталу; 
 
 
 
Організаційні заходи 

здійснювались протягом кварталу; 
 
 
 
 
Організаційні заходи 

здійснювались протягом кварталу; 
 
 
Організаційні заходи 

здійснювались протягом кварталу; 
 
 
 
Організаційні заходи 

здійснювались протягом кварталу; 
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господарства України з визначення основних тенденцій 

розвитку агропромислового комплексу регіону; 
 

Якименко І.В. - 
директор 

департаменту 

агропромислово

го комплексу та 

розвитку 

сільських 

територій 

облдержадмініст

рації 
 

 

64.  Надання до Міністерства аграрної політики та продовольства 

України для занесення в Державний племінний реєстр 

кількісних та якісних показників фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві за 

перше півріччя 2018 року 
 
 
 

до 10 липня -“- 
 

Проведено 10.07.2018 

65.  Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи щодо 

виплати спеціальних бюджетних дотацій для розвитку 

тваринництва з Державного бюджету України 

сільгосптоваровиробникам всіх форм власності 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

66.  Проведення аналізу: 
     виробничої діяльності харчових і переробних підприємств 

області за підсумками роботи;  
     закупівельних цін на сировину та оптово-відпускних цін 

на готову продукцію по переробним підприємствам області 

 
протягом 

кварталу 
 

щотижнево 

-“- 
 
 
 
 

За період січень-серпень 2018 

року збільшилося виробництво 

м’яса свиней свіжого чи 

охолодженого на 5,0%, ковбасних 

виробів на 1,5%, масла 
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на виконання телеграми МінАПП України від 01.09.2011 № 

37-11-6-12/13302 
 

Якименко І.В. - 
директор 

департаменту 

агропромислово

го комплексу та 

розвитку 

сільських 

територій 

облдержадмініст

рації 
 

вершкового на 32,3%. 

Зменшились обсяги виробництва 

молока обробленого рідкого на 

17,2%, хліба та хлібобулочних 

виробів на 8,5%, борошна на 

4,1%. Через бойові дії на території 

регіону виникли труднощі з 

постачанням сировини і 

відвантаженням готової продукції. 

Причиною зменшення 

виробництва стало також 

зниження внутрішнього 

споживчого попиту з причини 

низької платоспроможності 

населення. 
Щотижнево проводиться 

оперативний аналіз закупівельних 

цін на сировину та оптово-
відпускних цін на готову 

продукцію по переробним 

підприємствам області та 

надається до Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України 
 

67.  Проведення моніторингу: 
     щодо регіональних балансів споживчого попиту та 

ресурсного наповнення регіонального ринку основними 

видами продовольчих ресурсів (Мінекономіки  України, 

 
щомісяця до 10 

числа 
 

-“- 
 
 
 

Моніторінг здійснювався 

протягом кварталу 
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Мінагрополітики України); 
     щодо економічного та соціального розвитку в частині 

агропромислового комплексу; 
     стану реалізації інфраструктурних об’єктів Бахмутського 

та Олександрівського районів 
 

щомісяця до 10 

числа 
протягом 

кварталу 
 

Якименко І.В. - 
директор 

департаменту 

агропромислово

го комплексу та 

розвитку сіль-
ських територій 

облдержадмініст

рації 
 

68.  Підготовка та надання інформації до Міністерства аграрної 

політики та продовольства України щодо: 
     обсягів використання коштів держбюджету на виконання 

загальнодержавних програм у 2018 року (за потреби);  
     залучення кредитних коштів підприємствами АПК області 
 

 
 

протягом 

кварталу 
щотижнево 

-“-  
 
Не було потреби 
 
Надавалась щотижнево 

69.  Реалізація плану заходів з виконання регіональної програми 

сприяння розвитку малого підприємництва 
 

протягом 

кварталу 
-“- Інформацію підготовлено та 

надано департаменту економіки 
04.07.2018 
 

70.  Оформлення та видача племінних свідоцтв (сертифікатів) на 

поголів´я племінних тварин, що реалізуються суб’єктами 

племінної справи у тваринництві 
 

протягом 

кварталу 
-“- Видано суб’єктам племінної 

справи у тваринництві 125 

свідоцтв (сертифікатів) племінних 

(генетичних) ресурсів 
 

71.  Забезпечення реалізації проекту «Мобільний форум - 
універсальний код якості» 

 

І декада липня 
І декада серпня 

 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту облдерж-
адміністрації 

Проведено: 
26.07.2018 – 07.08.2018, 
17.08.2018 
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72.  Реалізація спільних проектів з міжнародними організаціями 

«Розбудова демократичного, мирного та гендерного 

рівноправного суспільства в Україні» 
 

щомісяця, ІІ 

декада  
Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 11.07.2018 

м. Краматорськ; 26.08.2018 

м. Краматорськ; 17.09.2018 – 
18.09.2018 м. Дніпро; 26.09.2018 – 
28.09.2018 м. Львів 

73.  Проведення моніторингу виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 

року» 
 

ІІІ декада 

липня 
-“- Проведено: 

16.07.2018 м. Краматорськ, 

24.09.2018 Мар’їнський район 

74.  Виїзні експертні зустрічі щодо виконання «Поширення 

Національного механізму взаємодії суб’єктів (НМВ), які 

здійсняють заходи у сфері протидії людьми, в Україні» у 

містах: 
     Покровськ; 
     Слов’янськ; 
     Маріуполь 
 

 
 
 
 

ІІ декада липня 
серпень 
вересень 

-“- Проведено: 
 
 
 
02.07.2018 – 03.07.2018; 
13.08.2018; 
07.09.2018 

голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 
75.  Підготовка інформації за ІІ квартал 2018 року про хід 

виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2018 рік та основних напрямків 

розвитку на 2019 і 2020 роки 
 

липень Натрус С.П. – 
директор 

департаменту 

екології та 

природних ре-
сурсів облдерж-
адміністрації 

Виконано, лист на департамент 

економіки облдержадміністрації 

від 30.07.2018 № 04-3744 
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76.  Аналіз стану використання та освоєння коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у 

2018 році відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 31 січня 2018 року № 129/5-18 «Про 

затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2018 рік» (із 

змінами) 

протягом 

кварталу 
Натрус С.П. – 
директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 05.07.2018, 05.08.2018, 
05.09.2018 

77.  Підготовка інформації про хід виконання природоохоронних 

заходів за рахунок коштів місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища у 2018 році для 

розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації 

серпень -“- 
 

Виконано 28.08.2018 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 
78.  Організаційне забезпечення участі керівництва міст та 

районів області у заходах, які проводяться в 

облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
Мосіна О.О. – 
начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 

Засідання колегії 

облдержадміністрації 02.08.2018; 

28.08.2018; 27.09.2018; 
обласні заходи з нагоди Дня 

незалежності України 

(м. Краматорськ, 24.08.2018) 
 

79.  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 

протягом 

кварталу 
 

-“- 
 
 
 
 
 
 
 

Організаційне забезпечення: 
участі голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Куця О.І у заходах 

під час робочої поїздки 

Президента України 

П.О. Порошенка до Донецької 
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 Мосіна О.О. – 
начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

області (м. Авдіївка, 26.08.2018); 
робочої поїздки дружини 

Президента України 

М.А. Порошенко до Донецької 

області (мм. Слов’янськ, 

Миколаївка, 21.09.2018); 
забезпечення робочих поїздок 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-
цивільної адміністрації в міста та 

райони області: 
для відкриття Чемпіонату України 

з легкої атлетики серед молоді 

(м. Бахмут, 07.07.2018); 
з метою відкриття амбулаторій 

(м. Краматорськ, смт 

Шабельківка, смт Ясногірка, 

10.07.2018; с. Дачне, смт Гродівка 

Мар’їнського району, 27.08.2018); 
для відкриття молодіжного центру 

(с. Олександрівка Черкаської 

об’єднаної територіальної 

громади, 10.07.2018; м. 

Красногорівка, 27.08.2018); 
для відкриття опорних закладів 

(мм. Маріуполь, Вугледар 01.09.2
018м. Костянтинівка, 03.09.2018); 
для відкриття КПВВ (м. Мар’їнка, 

17.09.2018); 
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Мосіна О.О. – 
начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для відкриття гуртожитка для 

внутрішньо переміщених осіб 

(м. Краматорськ, 28.09.2018); 
для участі у відкритті Центру 

безпеки громадян та Частини 

водолазних пошуково-
рятувальних робіт акваторії 

Азовського моря (м. Маріуполь, 

смт Талаківка, 29.09.2018); 
для відвідування відділення 

дитячої хірургії КЛПУ «Міський 

онкологічний диспансер 

м. Краматорська» 

(м. Краматорськ, 09.07.2018); 
для відвідування ДП «Шахта  
ім. М.С. Сургая» (м. Вугледар, 

14.08.2018); 
для відвідування 

реконструйованої будівлі, де 

дислокується Рота поліції  

особливого призначення ГУНП в 

Донецькій області (м. Маріуполь, 

23.08.2018); 
для відвідування підрозділу 

тактико-оперативного реагування 

(ТОР) (м. Краматорськ, 

24.09.2018); 
для участі в урочистих заходах, 

присвячених Дню працівників 
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Мосіна О.О. – 
начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

металургійної та гірничодобувної 

промисловості, а також 

проведення співбесід з головами 

ВЦА та РДА (м. Маріуполь, 

11.07.2018); 
для участі в урочистих заходах з 

нагоди святкування Дня шахтаря 

(м. Покровськ, 21.08.2018); 
для участі в урочистих заходах 

для ветеранів війни та праці 

м. Маріуполя до Дня незалежності 

України (м. Маріуполь, 

23.08.2018); 
для участі у святкових заходах з 

нагоди 240 річчя м. Маріуполь 

(м. Маріуполь, 29.09.2018); 
з метою ознайомлення та огляду 

об’єктів реконструкції (мм. Вугле-
дар, Мар’їнка, Гірник, 14.08.2018; 

смт Новодонецьке, 01.09.2018; 

м. Добропілля, 03.09.2018); 
для вручення ключів від квартир 

особам з числа дітей-сиріт 

(м. Білозерське, 21.08.2018; 

м. Маріуполь, 23.08.2018); 
для вручення ключів від 6-ти 

нових сміттєвозів в межах 

реорганізації підприємства 

«Комунальник» (м. Маріуполь, 
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Мосіна О.О. – 
начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 

 

23.08.2018); 
для вручення ID – паспортів 

дітям, які вперше отримують 

паспорти (м. Маріуполь, 

23.08.2018); 
для участі у мітингу з нагоди Дня 

Державного Прапору України 

(м. Бахмут, 23.08.2018) 
 

80.  Проведення аналізу за ІІ квартал 2018 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, 

райдержадміністрацій; 
    стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою 

облдержадміністрацією за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 
 

липень 
 

-“- 
 

Аналіз підготовлено: 
25.07.2018; 
 
20.07.2018; 
 
 
 
18.07.2018 
 

81.  Підготовка аналізу виконання плану роботи 

облдержадміністрації за ІІ квартал  
2018 року 
 

до 20 липня 
 

-“- 
 

Аналіз виконання плану роботи 

облдержадміністрації за ІІ квартал 

2018 року підготовлено 11.07.2018 
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82.  Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів  виконавчої влади за IІ квартал 2018 року 

липень 
 

Россоха Н.Є. – 
начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 
 
 

Протягом липня проведено аналіз 

стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах 

облдержадміністрації, 

територіальних органах 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за ІІ 
квартал 2018 року 
 

83.  Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 

реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 
 

протягом 

кварталу 
 

Шевцова Р.В. –  
начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 
 

Робота проводилася протягом 

кварталу 
 

84.  Організація проведення вручення державних та урядових 

нагород України, відзнак облдержадміністрації видатними 

працівникам Донецької області  

протягом 

кварталу 
 

Огданська Т.М.– 
начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 
 
 

Проведено 6 заходів з врученням 

36 державних нагород 
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85.  Технічна підтримка роботи тимчасових серверів 

облдержадміністрації (сервер веб-сайтів, поштовий сервер, 

файловий сервер, сервер електронного документообігу та ІP-
телефонії облдержадміністрації) 
 

протягом 

кварталу 
Білокопитий 

В.В. – 
начальник 

відділу 

інформаційно- 
комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу надавалася 

постійна підтримка роботи 

тимчасових серверів 

облдержадміністрації для 

безперебійної роботи поштового 

серверу, файлового серверу, 

серверу електронного документо-
обігу, серверу ІР-телефонії.  
 

86.  Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 

апараті облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
-“- Робота проводились протягом 

кварталу 

87.  Впровадження системи електронного документообігу в 

апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роботи з встановлення 

програмного забезпечення та його 

налаштувань проводились 

відповідно до кількості 

придбаного ліцензійного 

програмного забезпечення для 

відповідного структурного 

підрозділу облдержадміністрації. 

Загальна кількість придбаного та 

встановленого ліцензійного 

програмного забезпечення 

«Автоматизована система 

управління документами «ДОК 

ПРОФ 3» по структурним 

підрозділам облдержадміністрації 

– 600 робочих місць. Для апарату 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 79 

Білокопитий 

В.В. – 
начальник 

відділу 

інформаційно- 
комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 
 

облдержадміністрації придбано 

137 примірників ліцензійного 

програмного забезпечення.  
Кількість співробітників, які 

вперше пройшли навчання роботи 

в СЕД «ДОК ПРОФ 3» - 515 
особа, повторне навчання – 151 
особа. У СЕД створено та 

налаштовано, відповідно до 

потреб структурних підрозділів 

облдержадміністрації 285 

реєстраційних журналів. Створено 

64 робочих місця з унікальними 

правами доступу до СЕД. 
 

88.  Організація роботи в системі електронної корпоративної 

пошти між структурними  підрозділами 

облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами 

місцевого самоврядування та апарату облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
-“- Робота проводились протягом 

кварталу 

89.  Технічна підтримка проведення нарад, конференцій, 

семінарів,  засідань колегій 
 

протягом 

кварталу 
 Робота проводились протягом 

кварталу 

90.  Підтримка ІР-телефонії, систем контролю доступу та 

відеоспостереження в будівлі облдержадміністрації 
 
 
 
 

протягом 

кварталу 
-“- Робота проводились протягом 

кварталу 
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91.  Аналіз додержання графіків особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги, 

особистих, спільних, виїзних прийомів громадян з питань, що 

належать до компетенції облдержадміністрації, підготовка 

довідок та надання їх голові облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної адміністрації 
 

щомісяця,  
І декада 

 

Гончарова О.К.– 
начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 
 

Щомісячно управлінням 

готувались і надавались голові 

облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної 

адміністрації довідки: 
     про додержання графіків 

особистих прийомів громадян в 

облдержадміністрації; 
     про результати проведення 

«телефону довіри» в 

облдержадміністрації; 
     про проведення виїзних 

спільних прийомів громадян у 

містах та районах області 

керівниками структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

разом із керівниками 

райдержадміністрацій, військово-
цивільних адміністрацій, 

виконкомів міських рад 
 

92.  Складання статистичних звітів та аналітичної довідки про 

підсумки роботи із зверненнями громадян для надання: 
     Адміністрації Президента України; 
     Секретаріату Кабінету Міністрів України; 
     голові облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово-цивільної адміністрації 
 
 

 
 

до 10 липня 
до 15 липня 
до 30 липня 

 

-“- Направленні статистичні звіти та 

аналітичні довідки: 
09.07.2018; 
13.07.2018; 
30.07.2018 
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93.  Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 

робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 
 

протягом 

кварталу 
Липовий О.В. –  
завідувач 

сектору 

режимно-
секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу вжито 

необхідних заходів щодо 

недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час 

відвідування 

облдержадміністрації іноземцями 
 

94.  Підготовка «Звіту (Зведеного звіту) про результати діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої влади, їх територіальних 

органах та бюджетних установах, які належать до сфери 

управління міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській 

державній адміністрації» за формою 1-ДВА, затвердженою 

наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 

року № 347, за 2017 рік 
 

липень Литвиненко 

Ю.А. –  
завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 
 

Виконано лист від 09.07.2018 

№ 0.1/14-3433/4-18 

95.  Консолідація звіту щодо виконання заходів з реалізації 

внутрішнього контролю в Донецькій облдержадміністрації та 

надання методичних рекомендацій з питань його складання в 

межах виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22 листопада 2017 року  
№ 1536/5-17 «Про заходи щодо організації внутрішнього 

контролю в Донецькій обласній державній адміністрації» 
 

липень -“- Виконано 31.07.2018 
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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 

 

 Перевірка (вивчення) стану справ у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування  
  Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації 
1.  Надання оперативної консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації, фінансовим органам 

райдержадміністрацій та виконавчим комітетам міських рад, 

об’єднаним територіальним громадам з питань, що належать 

до компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
Скарга М.О. – 
директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу надавалася 

оперативна консультативна 

допомога структурним 

підрозділам облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям, 

фінансовим органам та 

об’єднаним територіальним 

громадам 
 

2.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям щодо: 
     виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг»; 
     реалізації проекту «Розвиток мережі Центрів надання 

адміністративних послуг, підвищення якості і доступності 

надання адміністративних послуг суб`єктам підприємницької 

діяльності та мешканцям Донецької області» 
 

протягом 

кварталу 
Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 
 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
 

3.  Надання практичної та методичної допомоги виконавчим 

органам міських рад, об`єднаним територіальним громадам, 

райдержадміністраціям щодо реалізації проекту «Український 

донецький куркуль» 

протягом 

кварталу 
-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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4.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам 

облдержадміністрації, які 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» 
 

протягом 

кварталу 
Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
 

5.  Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, 

господарським товариствам стосовно підготовки інформації 

для внесення змін до Єдиного реєстру об’єктів державної 

власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження 

Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» 

по об’єктах державного майна, які перебувають у сфері 

управління облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
 

6.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, об’єднаним територіальним 

громадам щодо реалізації інвестиційних програм і проектів, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку 

протягом 

кварталу 
-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
 

7.  Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, 

господарським товариствам стосовно виконання доручення 

першого заступника голови облдержадміністрації від 13 

лютого 2017 року № 11/02 щодо реєстрації в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно об’єктів державного 

майна, які перебувають у сфері управління 

облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 
-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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8.  Надання практичної та методичної допомоги виконавчим 

органам міських рад, райдержадміністраціям з питань 

надання в оренду вільних приміщень державної власності 
 

протягом 

кварталу 
Чурікова Г.П. –  
в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
 

9.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам щодо 

планування та здійснення публічних закупівель замовниками 

області 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
 

10.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо організації роботи стосовно 

підготовки до Антимонопольного комітету України 

повідомлень про державну допомогу суб’єктам 

господарювання 
 

протягом 

кварталу 
-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
 

11.  Надання методичної допомоги сектору торгівлі та побутового 

обслуговування населення Покровської міської ради щодо 

виконання законів України, указів та розпоряджень 

Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету 

Міністрів України та розпоряджень голови 

облдержадміністрації з питань організації торговельного 

обслуговування населення, згідно з планом здійснення  

облдержадміністрацією контролю за виконанням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 

виконавчої влади на 2018 рік 
 

додатково до 

плану 
-“- Проведено 28.09.2018 
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12.  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; 
    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; 
     відносно залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги щодо підтримки реалізації 

проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

придбані за кошти міжнародної технічної допомоги 

щомісяця, 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. –  
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу методичну та 

практичну допомогу надано 11 

разів 
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13.  Тематична перевірка діяльності Селидівської міської ради 

щодо здійснення контролю за належною організацією 

обслуговування населення підприємствами житлово-
комунального господарства 
 

серпень Баранник О.Л. –  
директор 

департаменту 

житлово-
комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 28.08.2019 

14.  Аналіз інформацій лікувально – профілактичних закладів 

щодо виконання Програм соціально – економічного розвитку 

на 2018 рік за розділом «Охорона здоров’я» органами 

місцевого самоврядування 
 

липень 
 

Узун Ю.Г. – 
директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 25.07.2018 – 26.07.2018 

15.  Забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, 

розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх 

форм власності на території: 
     Дружківської міської ради; 
     Краматорської міської ради 
 

 
 

липень 
серпень 

-“- 
 

Проведено: 
 
 
08.08.2018 – 10.08.2018; 
30.08.2018 – 31.08.2018 

16.  Комплексна технічна перевірка стану готовності регіональної 

системи централізованого оповіщення із запуском 

електросирен, відбором радіотрансляційної мережі та 

доведенням до населення навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту через засоби масової інформації 

26 вересня 
 

Челпих П.П. –  
в.о. директора 

департаменту з 

питань цивіль-
ного захисту, 

мобілізаційної 

Проведено 26.09.2018 
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та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 

17.  Комплексна перевірка стану цивільного захисту населення і 

територій (цивільної оборони), стану техногенної та 

пожежної безпеки, готовності органів управління та сил 

реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій у Покровськіій райдержадміністарції 
 

серпень 
 

Мігрін О.С. – 
начальник 

Головного 

управління 

ДСНС України у 

Донецькій 

області 
 
Челпих П.П. –  
в.о. директора 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 

Проведено 17.08.2018 – 31.08.2018 
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18.  Здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади: 
    Добропільської райдержадміністрації; 
    Краматорської міської ради; 
 
    Слов’янської райдержадміністрації 
 

 
 
 

І декада липня 
ІІІ декада 

липня 
ІІІ декада 

серпня 

Теклюк В.Я. –  
в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 
 
 
 

Проведено: 
 
 
17.07.2018; 
10.07.2018; 
 
12.07.2018 

19.  Надання методичної та практичної допомоги: 
     Добропільській міській раді; 
     Краматорській міській раді; 
 
     Слов’янській райдержадміністрації; 
 
     Олександрівській райдержадміністрації; 
 
     військово – цивільній адміністрації міста Торецьк, 

Костянтинівській райдержадміністрації; 
     Бахмутській міській раді, Бахмутській 

райдержадміністрації, Соледарській об’єднаній 

територіальній громаді; 
     Миколаївській міській раді, Слов’янській міській раді; 
 
     Мирноградській міській раді, Покровській 

райдержадміністрації, Покровській міській раді; 
     Великоновосілківській райдержадміністрації, Нікольській 

райдержадміністрації, Мангушській райдержадміністрації; 

 
І декада липня 

ІІІ декада 

липня 
ІІІ декада 

серпня 
додатково до 

плану 
додатково до 

плану 
додатково до 

плану 
 

додатково до 

плану 
додатково до 

плану 
додатково до 

плану 

-“- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведено: 
17.07.2018; 
10.07.2018; 
 
12.07.2018; 
 
17.07.2018; 
 
10.07.2018; 
 
11.07.2018; 
 
 
12.07.2018; 
 
19.07.2018; 
 
24.07.2018; 
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     Маріупольській міській раді, Волноваській 

райдержадміністрації, Вугледарській міській раді; 
     Мар’їнській райдержадміністрації, Селидівській міській 

раді, Новогродівській міській раді; 
     Ясинуватській військово – цивільній адміністрації, 

Військово – цивільній адміністрації міста Авдіївка, 

Костянтинівській міській раді, Дружківській міській раді; 
     Лиманській міській раді 
 

додатково до 

плану 
додатково до 

плану 
додатково до 

плану 
 

додатково до 

плану 
 

Теклюк В.Я. –  
в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 
 

25.07.2018; 
 
07.08.2018; 
 
16.08.2018; 
 
 
30.08.2018 

20.  Перевірка делегованих повноважень Маріупольської міської 

ради в галузі транспорту щодо здійснення відповідно до 

законодавства контролю за належною експлуатацією та 

організацією обслуговування населення підприємствами 

транспорту (пп. 2 п. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні») 
 

ІІІ декада 

липня 
 

Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 20.07.2018 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 
21.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, райрадам, виконавчим органам 

міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в 

частині використання локальних мереж, поштових програм та 

роботи в мережі Інтернет 
 

протягом 

кварталу 
Білокопитий 

В.В. –  
начальник 

відділу 

інформаційно-
комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 
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22.  Перевірка структурних підрозділів облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій з питань додержання законодавства у 

сфері ІТ (у тому числі реєстр ІТС) 
 

протягом 

кварталу 
Білокопитий 

В.В. –  
начальник 

відділу 

інформаційно-
комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 06.09.2018 Нікольська 

райдержадміністрація; 18.09.2018 

Великоновосілківська 

райдержадміністрації 

23.  Вивчення на відповідність вимогам нормативних актів стану 

справ щодо організації діловодства та контролю в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад (за 

окремим графіком): 
     Нікольська райдержадміністрація; 
     Великоновосілківська райдержадміністрація 
 

протягом 

кварталу 
Россоха Н.Є. – 
начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 
 
 
 
 
06.09.2018; 
18.09.2018 

24.  Надання консультативно-методичної допомоги відділам 

ведення Державного реєстру виборців з питань поповнення та 

використання бази даних Реєстру 
 

протягом 

кварталу 
Шевцова Р.В. –  
начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 
 
 

Консультативно–методична 

допомога надавалася протягом 

кварталу 
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25.  Здійснення контролю за виконанням доручень служби 

розпорядника реєстру виборців ЦВК відділами ведення 

Державного реєстру виборців 
 

протягом 

кварталу 
Шевцова Р.В. –  
начальник 
відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 
 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 
 

26.  Здійснення контролю щодо ведення Державного реєстру 

виборців: 
     Нікольської райдержадміністрації; 
     Великоновосілківської райдержадміністрації 

додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено: 
 
06.09.2018; 
18.09.2018 
 

27.  Здійснення контролю щодо виконання плану делегованих 

повноважень ведення Державного реєстру виборців 

Слов’янської міської ради 
 

липень -“- 
 

Проведено 16.07.2018 

28.  Здійснення контролю за своєчасним: 
     проведенням періодичного 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 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Контроль здійснювався протягом 

кварталу 
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29.  Проведення перевірок відділів ведення разом зі спеціалістами 

Служби розпорядника Державного реєстру виборців 
 

липень Шевцова Р.В. –  
начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру виборців 

облдержадмініст

рації 
 

Проводилось 16.07.2018 – 
20.07.2018  

30.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

об’єднаним територіальним громадам з питань організаційної 

роботи 
 

протягом 

кварталу 
Мосіна О.О. – 
начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 

Методична та практична допомога 

органам виконавчої влади, 

органам місцевого 

самоврядування та об’єднаним 

територіальним громадам з питань 

організаційної роботи надавалася 

протягом кварталу 
 

31.  Надання методичної та практичної допомоги працівниками 

апарату облдержадміністрації: Миколаївській міській 

об’єднаній територіальній громаді (Слов’янський район); 

Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді 

(Бахмутський район) (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 
 

-“- 
 

Перенесено на ІV квартал 
2018 року 

32.  Перевірка (вивчення) стану справ в апаратах: 
     Волноваської райдержадміністрації; 
 
     Великоновосілківської райдержадміністрації; 
     Нікольської райдержадміністрації 

 
ІІІ декада липня 

 
вересень 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 
перенесено на ІV квартал 
2018 року; 
18.09.2018; 
06.09.2018 
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33.  Надання практичної та методичної допомоги працівникам 

режимно-секретних органів міських рад та 

райдержадміністрацій, структурних підрозділів 

облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
Липовий В.О. –  
завідувач 

сектору 

режимно-
секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 

Практична та методична допомога 

надавалася протягом кварталу в 

індивідуальному порядку 
 

34.  Квартальна перевірка наявності усіх вхідних, інвентарних та 

підготовлених секретних документів, взятих на облік 

протягом ІІ кварталу 2018 року 
 

І декада липня -“- Проведена перевірка взятих на 

облік вхідних та підготовлених 

документів за ІІ квартал 2018 року 

35.  Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 

громадян з виїздом в міста та райони області (за окремим 

графіком) 
 

щомісяця 
 

Гончарова О.К.– 
начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 30.08.2018 

м. Дружківка; 20.09.2018 

Ясинуватський район 

36.  Проведення моніторингу рівня організації роботи із 

зверненнями громадян в райдержадміністраціях та військово-
цивільних адміністраціях (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 
-“- Проведено 06.09.2018 Нікольська 

райдержадміністрація;  
18.09.2018 Великоновосілківська 

райдержадміністрація 
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37.  Проведення моніторингу виконання виконкомами міських 

рад делегованих повноважень органів виконавчої влади в 

частині забезпечення вимог законодавства щодо розгляду 

звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї 

роботи на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форм власності (за окремим планом) 
 

протягом 

кварталу 
Гончарова О.К.– 
начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 30.08.2018 

38.  Проведення оцінки стану виконання законодавства у сфері 

доступу до публічної інформації в райдержадміністраціях, 

військово-цивільних адміністраціях та виконкомах міських 

рад (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 
-“- Проведено 06.09.2018 Нікольська 

райдержадміністрація;  
18.09.2018 Великоновосілківська 

райдержадміністрація 

39.  Надання методичних рекомендацій посадовим особам 

структурних підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, 

виконкомів міських рад шляхом проведення навчальних 

семінарів, вебінарів тощо (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 
-“- Допомогу надано: 

05.07.2018 – Андріївській 

сільській об’єднаній 

територіальній громаді; 
12.07.2018 – Сіверській міській 

об’єднаній територіальній 
громаді; 
09.08.2018 – Шахівській сільській 

об’єднаній територіальній 

громаді; 
15.08.2018 – Званівській сільській 

об’єднаній територіальній громаді 
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40.  Проведення аудиту відповідності на тему: «Оцінка діяльності 

департаменту інформаційної та внутрішньої політики 

облдержадміністрації щодо дотримання актів законодавства, 

планів, процедур, контрактів з питань стану збереження 

активів, інформації та управління державним майном» 

додатково до 

плану 
Литвиненко 

Ю.А. –  
завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 
 

Виконано 23.07.2018 – 31.08.2018 

41.  Проведення аудиту ефективності на тему: «Оцінка діяльності 

департаменту агропромислового комплексу та розвитку 

сільських територій Донецької облдержадміністрації щодо 

ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю» 
 

серпень-
вересень 

-“- Виконано 13.09.2018 – 15.11.2018 

42.  Перевірка організації роботи щодо дотримання положень 

Закону України «Про запобігання корупції»: 
     департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної 

та оборонної роботи облдержадміністрації; 
     департаменту капітального будівництва 

облдержадміністрації; 
     Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 
 

 
 

ІІІ декада липня 
 

ІІ декада серпня 
 

ІІІ декада 

вересня 
 

Ставицький О.М 

– начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 
 
 
 

Проведено: 
 
26.07.2018; 
 
17.08.2018; 
 
17.09.2018 
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43.  Перевірка організації роботи Нікольської 

райдержадміністрації щодо усунення недоліків за 

результатами перевірки щодо забезпечення законності та 

правопорядку на підставі ст.ст. 2, 13, 16, 25 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» 
 

І декада 

вересня 
 

Ставицький О.М 

– начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 
облдержадмініст

рації 
 

Проведено 06.09.2018 

44.  Вивчення організації роботи щодо виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої влади (ст. 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»): 
     виконкому Покровської міської ради; 
     виконкому Костянтинівської міської ради 
 

 
 
 

ІІ декада серпня 
ІІ декада липня 

 

-“- 
 

Проведено: 
 
 
27.08.2018; 
18.07.2018 

45.  Вивчення організації роботи щодо дотримання положень 

Закону України «Про запобігання корупції»: 
     виконкому Маріупольської міської ради; 
     виконкому Краматорської міської ради; 
     виконкому Бахмутської міської ради 
 
 
 
 
 
 

 
 

ІІ декада липня 
ІІ декада серпня 

ІІ декада 

вересня 
 
 

-“- Проведено: 
 
24.07.2018; 
22.08.2018; 
26.09.2018 
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46.  Вивчення організації роботи щодо усунення недоліків за 

результатами перевірки щодо виконання на території міста 

делегованих повноважень органів виконавчої влади (ст. 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»): 
     виконкому Дружківської міської ради; 
     виконкому Добропільської міської ради; 
 
     виконкому Селидівської міської ради 
 
 

 
 
 
 

ІІІ декада липня 
ІІІ декада 

серпня 
ІІ декада 

вересня 

Ставицький О.М 

– начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 
 
 
 
25.07.2018; 
21.08.2018; 
 
26.09.2018 

47.  Здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади: 
     виконкому Костянтинівської міської ради; 
     виконкому Лиманської міської ради; 
 
     виконкому Покровської міської ради 
 

 
 
 

липень 
серпень 

 
вересень 

Погребняк Я.О. 

–  
начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 
 
 
05.09.2018; 
перенесено на листопад 
2018 року; 
20.09.2018 

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації 
48.  Перевірка достовірності формування звітних документів та 

надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 

культури і спорту у: 
     м. Дружківка; 
     м. Маріуполь; 
 
     Мар’їнському районі 
 

 
 
 

ІІ декада липня; 
ІІІ декада 

серпня 
додатково до 

плану 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 
 
 
03.07.2018; 
16.08.2018 – 17.08.2018; 
 
06.07.2018 
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49.  Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 

виконкому Дружківської міської ради 
 

ІІ декада липня 
 

Мицик В.П. – 
директор 
департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 03.07.2018 

50.  Виїзні перевірки стану реалізації інфраструктурних об’єктів у 

Мангушському районі (згідно із закріпленням) 
 

щомісяця, 
ІІІ понеділок 

 

-“- 
 

Проведено: 17.07.2018, 14.08.2018, 
11.09.2018 

51.  Надання методичної допомоги: 
     відділу освіти, культури і спорту Сіверської міської ОТГ, 

Званівської ОТГ 
     сектору освіти, молоді і спорту Андріївської ОТГ; 
     сектору освіти, молоді і спорту, культури та туризму  

Шахівської ОТГ; 
 

 
ІІ декада липня 

серпень 
вересень 

-“- 
 

Проведено: 
24.08.2018; 
 
26.08.2018; 
19.09.2018 

52.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України стосовно культури 

і туризму 

протягом 

кварталу 
Шмельова С.В.–  
в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 

Допомогу надано: 
18.07.2018 Сіверська ОТГ; 
15.08.2018 Андріївська ОТГ 
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53.  Здійснення перевірок демонстраторів фільмів щодо 

додержання вимог законодавства у галузі кінематографії 
 

протягом 

кварталу 
Шмельова С.В.–  
в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу (щомісяця) 

систематично здійснюються 

перевірки 10 демонстраторів 

фільмів щодо додержання вимог 

законодавства у галузі 

кінематографії 
 

54.  Надання методичної допомоги початковим спеціалізованим 

мистецьким навчальним закладам з питань внесення змін до 

законодавчої бази України, складання річних звітів 
 

протягом 

кварталу 
-“- Допомога надавалась протягом 

кварталу 

55.  Надання методичної та практичної допомоги управлінням 

(відділам) освіти міських рад та райдержадміністрацій, 

об’єднаним територіальним громадам з питання 

впровадження інформаційної системи управління освітою 

(ІСУО) в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах 

області 
 

щотижня 

протягом 

кварталу 

Сідашева Т.В. –  
в.о. директора 
департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 
 

Допомога надавалась протягом 

кварталу 

56.  Комплексні перевірки функціонування установ, підвідомчих 

Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 
 

Токарева О.А. –  
директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 
 
 

Здійснювалися перевірки: 
09.08.2018 Камишівський 

психоневрологічний інтернат; 

21.09.2018 Білицький будинок – 
інтернат; 
 24.09.2018 Костянтинівський 

будинок – інтернат та 

Дружківський  дитячий будинок – 
інтернат; 
25.09.2018 Бахмутський 
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Токарева О.А. –  
директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 
 
 

психоневрологічний інтернат; 

26.09.2018 Лиманський будинок- 
інтернат; 
28.09.20018 КУ «Покровський 

психоневрологічний інтернат»; 
28.09.2018 Камишівський 

психоневрологічний інтернат 
 

57.  Надання практичної допомоги управлінням праці та 

соціального захисту населення міських рад та 

райдержадміністрацій з питань надання пільг та виплат 

компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 
 

протягом 

кварталу 
 

-“- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надання методичної допомоги: 
10.07.2018-відеосемінар з 

представниками управління 

соціального захисту населення 

Покровської райдержадміністрації 

на тему: «Порядок призначення 

державної допомоги сім’ям з 

дітьми внутрішньо переміщеним 

особам»; 
27.07.2018-методична допомога 

департаменту соціального захисту 

населення Маріупольської міської 

ради щодо призначення житлової 

субсидії громадянам; 
01.08.2018 управління праці та 

соціального захисту населення 

Краматорської міської ради щодо 

окремих випадків надання 

житлової субсидії ; 
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Токарева О.А. –  
директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 
 

 

01.08.2018- тематична зустріч зі 

спеціалістами УПСЗН 

Краматорської міської ради на 

тему: «Застосування норм 

Порядку призначення житлових 

субсидій» 
18.09.2018-проведення 

навчального відео семінару зі 

спеціалістами управління 

соціального захисту населення 

військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк на тему: «Надання 

державних допомог» 
 

58.  Здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади відповідно до п. 2 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» - організація службою у справах 

дітей Лиманьскої міської ради забезпечення влаштування 

дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в 
сім’ї громадян 
 

І декада 

вересня 
Тимофеєва 

Н.М.– 
начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на 05.10.2018 

59.  Здійснення перевірки стану організації роботи службою у 

справах дітей Дружківської міської ради в частині 

забезпечення влаштування  дітей-сиріт та дітей, позбавлених   

батьківського піклування,  під опіку та піклування – 
делегованих повноважень органів виконавчої влади 

відповідно до ст. 34 п.4 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

додатково до 

плану 
-“- Проведено 24.07.2018 
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60.  Вивчення системи роботи служби у справах дітей: 

     Бахмутської райдержадміністрації; 
     Новогродівської міської ради; 
 
     Костянтинівської райдержадміністрації 

 
ІІ декада липня 

ІІІ декада 

серпня 
додатково до 

плану 
 

Тимофеєва 

Н.М.– 
начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 
12.07.2018; 
30.08.2018; 
 
19.07.2018 

61.  Перевірка умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу у: 
     Бахмутському районі, Соледарській та Сіверській ОТГ; 
     м. Новогродівка; 
     м. Лиман; 
     Костянтинівському районі 
 

 
 
 

липень 
серпень 
вересень 

додатково до 

плану 
 

-“- Проведено: 
 
 
12.07.2018; 
30.08.2018; 
перенесено на 05.10.2018; 
19.07.2018 

62.  Надання методичної допомоги з питань забезпечення захисту 

дітей, насамперед, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах: 
     Соледарській міській об’єднаній територіальній громаді; 
     Сіверській міській об’єднаній територіальній громаді; 
     Іллінівській об’єднаній територіальній громаді 
 

 
 
 
 

ІІ декада липня 
ІІ декада липня 
додатково до 

плану 
 
 
 

-“- 
 
 
 
 

 

Проведено: 
 
 
 
12.07.2018; 
12.07.2018; 
19.07.2018 
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63.  Комплексна перевірка організації роботи: 
     Великоновосілківського районного центру зайнятості; 
     Торецького міського центру зайнятості 
 

 
липень 

вересень 

Рибалко В.М. – 
директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 
 

Проведено: 
09.07.2018 – 10.07.2018; 
05.09.2018 – 06.09.2018 

64.  Тематична перевірка діяльності Мирноградської міської 

ради в частині організації виконання територіальної 

Програми зайнятості та заходів щодо соціальної 

захищеності різних груп населення від безробіття 
 

вересень -“- Проведено 10.09.2018 

65.  Надання методичної допомоги Слов’янській 

райдержадміністрації з питань запобігання виникнення 

колективних трудових спорів ті стихійних акцій протести. 
 

вересень Хімчак А.Б. – 
начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 
 

Проведено 11.09.2018 

66.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України: 
     про організації національних меншин; 
     про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 
     про забезпечення участі громадськості та роботі 

громадських рад при виконавчих органах влади; 
     про свободу совісті та релігійні організації 

протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Методична та консультативна 

допомога надавалася протягом 

кварталу 
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67.  Надання методичної, консультативної допомоги 
     сільським, селищним, міським головам, представникам 

територіальних громад з питань формування та розвитку 

об’єднаних територіальних громад; 
     в підготовці проектних заявок на проекти, що планується 

реалізувати у 2018 році за кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад; 
     об’єднаним територіальним громадам з питань укладання 

договорів про міжмуніципальне співробітництво відповідно 

до Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад» 
 

протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Методична та консультативна 

допомога надавалася протягом 

кварталу 

68.  Надання методичної і практичної допомоги архівним 

установам області, підприємствам, організаціям, установам 

обласного підпорядкування та територіальним установам 

центральних органів виконавчої влади у підготовці 

документів з організації діловодства і архівної справи 
 

протягом 

кварталу 
Шишолік І.В.– 
директор 
державного 

архіву 

Донецької 

області 
 

Надано допомогу: в держархіві 

області – 58; телефоном – 842; з 

виїздом в установу – 26 

69.  Контрольні перевірки усунення недоліків в обліку документів 

в архівних установах:  
     Волноваської райдержадіністрації; 
     Добропільської міської ради; 
     Слов’янської міської ради 
 

липень 
 

-“- Проведено: 
 
16.08.2018; 
29.08.2018; 
перенесено на жовтень 2018 року 

70.  Контрольна перевірка усунення недоліків в обліку документів 

в архівній установі Маріупольської міської ради  
 

додатково до 

плану 
-“- Проведено 11.07.2018 
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71.  Тематична перевірка організації роботи в архівній установі 

Лиманської міської ради, яка виконує функцію трудового 

архіву 
 

липень Шишолік І.В.– 
директор 
державного 

архіву 

Донецької 

області 
 

Проведено 06.07.2018 

72.  Тематична перевірка організації роботи в архівній установі 

Бахмутської міської ради, яка виконує функцію трудового 

архіву 
 

додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено 04.07.2018 

73.  Тематичні перевірки стану організації роботи із зверненнями 

громадян в архівних установах: 
     Волноваської райдержадміністрації; 
     Добропільської райдержадміністрації; 
     Покровської райдержадміністрації 

 
 

 
 

липень 
серпень 
вересень 

-“- 
 
 
 
 
 

Проведено: 
 
17.08.2018; 
22.08.2018; 
Перенесено на невизначений 

термін 

74.  Проведення контрольних перевірок архівних підрозділів: 
     Бахмутської міської ради; 
     Лиманської міської ради; 
     Нікольської райдержадміністрації; 
     Волноваської райдержадміністрації; 
     Добропільської міської ради; 
     Добропільської райдержадміністрації; 
     Костянтинівської міської ради; 
     Костянтинівської райдержадміністрації 
 
 

додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено: 
04.07.2018; 
06.07.2018; 
10.07.2018; 
16.08.2018; 
29.08.2018; 
22.08.2018; 
10.08.2018; 
27.09.2018 
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75.  Надання практичної та методичної допомоги: 
     сільгосппідприємствам області усіх форм власності в 

організації проведення збирання ранніх зернових та 

зернобобових культур урожаю 2018 року та заготівлі кормів, 

в організації робіт з підготовки ґрунту та організації 

проведення сівби озимих культур під урожай 2019 року, в 

організації робіт по забезпеченню насінням озимих культур 

під урожай 2019р. 
     управлінням агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій, виконкомам міських рад, 

підприємствам АПК, фермерським господарствам щодо 

порядку використання коштів, які надходять із Державного 

бюджету на фінансування загальнодержавних програм 
 

протягом 

кварталу 
Якименко І.В. - 
директор 
департаменту 

агропромислово

го комплексу та 

розвитку 

сільських 

територій 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу надавалася 

методична та практична 

допомога; 
 

76.  Перевірка виконавчих органів місцевого самоврядування 

щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої 

влади: 
     Некременська сільська рада (Олександрівського району); 
     Удачненська селищна рада (Покровського району); 
     Рівненська сільська рада (Покровського району)  
 

 
 
 

липень 
серпень 
вересень 

 

Хачхарджи О.І. -  
в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-
ру у Донецькій 

області 
 

 
 
 
Не проведено 
Проведено 16.08.2018 – 12.09.2018 
перенесено на жовтень 2018 року 

голова Донецької облдержадміністрації керівник обласної військово – цивільної адміністрації  
77.  Здійснення контролю за виконанням Соледарською міською 

радою: 
     пп. 7 п. «б» ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо визначення території для 

розміщення відходів відповідно до законодавства; 
     пп. 71 п. 1 ст. 33 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо діяльності суб'єктів 

ІІ декада 

серпня 
 

Натрус С.П. – 
директор 

департаменту 

екології та 

природних ре-
сурсів облдерж-
адміністрації 

Проведено 16.08.2018 
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підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами; 
     п. 12 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» щодо додержання юридичними та фізичними 

особами вимог у сфері поводження з побутовими та 

виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні 

правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших 

державних органів у разі порушення законодавства про 

відходи; 
     природоохоронного законодавства, в частині дотримання 

Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 
 

Натрус С.П. – 
директор 

департаменту 

екології та 

природних ре-
сурсів облдерж-
адміністрації 
 
 
 

 Семінари, навчання 
 

  

заступники голови облдержадміністрації 
1.  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 

згідно з планами 

стажування 
керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу стажування не 

проводилося 

Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації 
2.  Семінари з платниками податків з актуальних питань 

застосування податкового законодавства за участю фахівців 

Головного управління ДФС у Донецькій області та 

податкових інспекцій області (за окремим планом) 

протягом 

кварталу 
Погорєлий С.С.-  
начальник 

Головного 

управління ДФС 

у Донецькій 

області 
 
 

Протягом кварталу проведено 25 

семінарів, на яких були присутні 

843 платників податків. 
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3.  Участь в командно – штабних навчаннях  
«Козацька воля – 2018» 

додатково до 

плану 
Челпих П.П. –  
в.о. директора 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-
адміністрації 
 

Проведено 25.09.2018 – 29.09.2018 

4.  Семінар - нарада з представниками об’єднаних 

територіальних громад з питань подальшого розвитку громад  
 

липень Головко О.П. – 
директор 

департаменту 

інвестиційно-
інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх від-
носин облдерж-
адміністрації 
 

Проведено 11.07.2018, 25.08.2018, 

15.08.2018, 22.08.2018, 23.08.2018, 
19.09.2018, 20.09.2018 

5.  Семінар-наради з представниками об’єднаних територіальних 

громад з питань: 
«Проведення конкурсів пасажирів та відкриття нових 

автобусних маршрутів загального користування», 

«Впровадження систем енергетичного менеджменту та 

енергомоніторингу» 

25 липня Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Проведено 25.07.2018 
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Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації 
6.  Семінари-наради для начальників і спеціалістів служб у 

справах дітей міських рад та райдержадміністрацій, 

керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 

дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 
 

щомісяця, ІІ 

декада 
 

Тимофеєва Н.М. 

– начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 01.08.2018, 23.08.2018, 

17.09.2018 

7.  Семінар-нарада із завідувачами інформаційно - 
консультаційних центрів НСПП в містах і районах області 
 

вересень Хімчак А.Б. - 
начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 
 

Проведено 20.09.2018 

8.  Семінар для спеціалістів базових центрів зайнятості з питань: 
     надання послуг роботодавцям в рамках конкурсу з надання 

грантів; 
     нестандартні методи роботи – запорука ефективного 

рекрутингу; 
     «Підприємницької діяльності в сільській місцевості» задля 

підвищення обізнаності населення у селищних та сільських 

об’єдниних територіальних громадах; 
     профорієнтації та за напрямком «Підприємництво» з 

актуальних питань організації та проведення 

 
липень 

 
липень 

 
протягом 

кварталу 
 

серпень 
 

Рибалко В.М. – 
директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 
 
 
 
 

Проведено: 
02.08.2018; 
 
02.08.2018; 
 
11.07.2018, 15.08.2018, 20.09.2018; 
 
 
22.08.2018; 
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профорієнтаційної роботи; 
     ефективності надання соціальних послуг безробітним, що 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 
 

 
вересень 

Рибалко В.М. – 
директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 
 

 
22.08.2018 

9.  Семінар до 160-ої річниці В.І. Немировича – Данченка 
 

ІІ декада 

вересня 
 

Шмельова С.В.–  
в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 17.09.2018 

10.  Семінар – нарада з представниками об’єднаних 

територіальних громад області (за окремим графіком) 
протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 11.07.2018, 25.08.2018, 
15.08.2018, 22.08.2018, 23.08.2018, 
19.09.2018, 20.09.2018 

11.  Семінари: 
     зі структурними підрозділами міських рад, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій 

(архівні відділи) «Тематичне розроблення фондів. Складання 

каталогів»; 
     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

 
І декада липня 

 
 

ІІ декада 

вересня 

Шишолік І.В.– 
директор 
державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 
10.07.2018, 13.07.2018; 
 
 
 
26.09.2018 
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обласними установами, організаціями, підприємствами, 

територіальними підрозділами ЦОВВ – джерелами 

формування НАФ зони комплектування держархіву області 

«Проблемні питання в проведенні науково-технічного 

опрацювання документів та складанні описів справ установ» 
 

 Шишолік І.В.– 
директор 
державного 

архіву 

Донецької 

області 
 

12.  Семінар зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

обласними установами, організаціями, підприємствами, 

територіальними підрозділами ЦОВВ – джерелами 

формування НАФ зони комплектування держархіву області 

«Експертиза цінності електронних документів та 

впровадження в дію Постанови КМУ від 17.01.2018 №55», 

«Деякі питання документування управлінської діяльності» 
 

додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено 10.07.2018 

13.  Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною 

культурою та спортом, у справах сім’ї та молоді виконавчих 

комітетів міських рад та райдержадміністрацій, військово-
цивільних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад: 

«Про нове в законодавстві в галузі фізичної культури та 

спорту», «Про роботу Донецького обласного центру 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», «Про 

проведену роботи з тимчасово переміщеними особами», «Про 

підсумки відзначення Дня фізичної культури та спорту у 

містах та районах області», «Про формування проекту 

календарного плану спортивно-масових заходах Донецької 

області на 2019 рік», «Про роботу інструкторів з фізичної 

культури та спорту сільських рад з розвитку фізичної 

культури і спорту серед сільського населення», «Про 

ІІ декада липня 
ІІ декада 

вересня 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 
 

Проведено 18.09.2018 
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моніторинг розміщення інформації щодо розвитку сфери 

фізичної культури та спорту на веб-сайтах управління, міст і 

районів», «Про стан розвитку фізичної культури в ДНЗ, ЗНЗ у 

Донецькій області в 2018 році», 
«Про будівництво спортивних споруд в містах та районах 

Донецької області», «Про використання спортивних баз, що 

належать підприємствам, установам та організаціям, які на 

даний час або не працюють, або взагалі припинили своє 

функціонування (знаходяться у стадії ліквідації, реорганізації, 

банкрутства, тощо)» 
 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 
 

14.  Семінар - тренінг для тренерів «Школи подружнього життя» 
 

ІІ декада липня -“- 
 

Проведено 22.09.2018 – 23.09.2018 

15.  Освітній захід для керівників молодіжних центрів  міст, 

районів та об’єднаних територіальних громад: Семінар по 

підготовці тренерів для «Школи підприємницького 

мислення» в молодіжних центрах 
 

ІІ декада липня -“- 
 

Перенесено на листопад 2018 року 

16.  Виїзні семінари в молодіжних центрах для надання 

методичної допомоги 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Проведено 29.08.2018 – 31.08.2018 
м. Мирноград, Іллінівська ОТГ; 

01.09.2018 Мангушський район 
 

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 розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 02 червня 2009 року № 251 «Про 

офіційний веб-сайт облдержадміністрації» 
 

протягом 

кварталу 
керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 
 

Матеріали для наповнення рубрик 

веб-сайту облдержадміністрації 

надавалися протягом кварталу 
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2.  Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну 

телерадіокомпанію та радіо 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 
 

протягом 

кварталу 
керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації, територі-
альних органів 

міністерств та 

інших централь-
них органів 

виконавчої 

влади 
 

Інформування населення здійсню-
валося протягом кварталу 

 Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 
3.  Забезпечення оприлюднення на веб-сайті 

облдержадміністрації розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації, які носять міжвідомчий характер або можуть 

зачіпати інтереси населення 

протягом 

кварталу 
Погребняк Я.О. 

– начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 

Оприлюднення розпоряджень 

здійснювалось протягом кварталу 

4.  Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-
правовій системі «Ліга-Закон» 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Підготовка матеріалів 

здійснювалась протягом кварталу 
 

5.  Подання на державну реєстрацію розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації до Головного територіального управління 

юстиції у Донецькій області, які носять міжвідомчий характер 

або можуть зачіпати інтереси населення 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
 
 
 
 

Забезпечено подання на державну 

реєстрацію до Головного 

територіального управління 

юстиції у Донецькій області 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 114 

Погребняк Я.О.– 
начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 

обласної військово-цивільної 

адміністрації, які носять 

міжвідомчий характер або можуть 

зачіпати інтереси населення 
 

6.  Організація проведення особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги (за 

окремим графіком) 

протягом 

кварталу 
Гончарова О.К. - 
начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 
 

Погребняк Я.О.– 
начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 

 

Організовано проведення 

керівництвом 

облдержадміністрації особистих, 

спільних та виїзних прийомів 

громадян. Проведено 94 прийоми, 

прийнято 166 звернень, 9 з яких 

стосовно надання безоплатної 

первинної правової допомоги 
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7.  Організація роботи «Телефону довіри» щодо оперативного 

реагування на гострі проблеми мешканців області 
 

щодня Гончарова О.К. - 
начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу відпрацьовано 

330 повідомлення на «Телефон 

довіри» 
 

8.  Оприлюднення та моніторинг наборів даних на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних 
щодня -“- Оприлюднено 42 та оновлено 119 

набори даних на Єдиному 

державному веб-порталі 

відкритих даних 
 

9.  Взаємодія з Державною установою «Урядовий контактний 

центр» 
 

щодня 
 

-“- Прийнято до розгляду 8905 

звернення. Закрито у базі 8862 

звернень 
 

Стокоз І.С. - заступник голови облдержадміністрації 
10.  Інформування населення області в місцевих засобах 

інформації та на телебаченні про стан вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) та розбіжностей на 

підприємствах області 
 

протягом 

кварталу 
Хімчак А.Б. – 
начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

На сайті відділення та на сайтах 

місцевого самоврядування 

розміщенно за ІІІ квартал 2018 

року 48 матеріалів 
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11.  Проведення прямої телефонної лінії обласного центру 

зайнятості з населенням області з питань зайнятості 
 

щовівторка 
протягом 

кварталу 

Рибалко В.М. – 
директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 
 

Протягом кварталу надійшло 13 

звернень. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 

12.  Організація та проведення круглого столу або заходу 

«Деконструкція героїзму» (підведення висновків за 

результатами експонування виставки «Олекса Тихий – 
символ українського Донбасу) 

ІІІ декада 

вересня 
Шмельова С.В.–  
в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на невизначений 

термін 

13.  Проведення електронних консультацій із громадськістю 
 

протягом 

кварталу 
-“- Проведено: 10.07.2018, 

13.07.2018, 17.07.2018, 18.07.2018, 
21.08.2018, 14.09.2018, 28.09.2018 
 

14.  Забезпечення висвітлення в місцевих та відомчих засобах 

масової інформації, веб-сайтах Пенсійного фонду України, 

головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій 

області результатів роботи органів Фонду області щодо 

реалізації державної політики в сфері пенсійного 

забезпечення 

протягом 

кварталу 
Рад Н.С. – 
начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 
 

З метою роз’яснення актуальних 
питань діяльності органів Фонду в 
області проведено: 245 виступів в 
засобах масової інформації, в 
тому числі 27 - на телебаченні, 
139- на радіо, 79 - у пресі; 1,3 тис. 
публікацій на веб-ресурсах; 90 
прес-конференцій, брифінгів та 
круглих столів; 201 зустріч в 
трудових колективах; 138 - з 
мешканцями за місцем 
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Рад Н.С. – 
начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 

проживання; 22 дні інформування 
для населення; 58 занять «Школи 
майбутнього пенсіонера»; 
розповсюджено 20,0 тис. буклетів 
та листівок за напрямками 
діяльності органів Фонду області 
 

15.  Висвітлення у засобах масової інформації: 
     ходу реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2018 рік; 
     заходів у зв’язку з державними, професійними святами та 

пам’ятними датами; 
     заходів щодо запобігання та протидії корупції; 
     стану впровадження адміністративно – територіальної 

реформи у Донецькій області 
 

протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу у засобах 

масової інформації висвітлено 36 
заходів 

16.  Медіа-супровід: 
    робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 
    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації по території 

області та за її межами 
 

протягом 

кварталу 
-“- Протягом кварталу забезпечено 

медіа-супровід 
 

17.  Збір та розміщення інформації на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
-“- Протягом кварталу забезпечено 

збір та розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації  
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18.  Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступників голови облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 
Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу забезпечено 

щоденний моніторинг ЗМІ 
 

19.  Збір та розміщення інформації на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації матеріалів щодо проведення заходів, 

присвячених міжнародним, державним, професійним святам 

та пам’ятним датам 
 

протягом 

кварталу 
-“- Протягом кварталу забезпечено 

збір та розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації  

20.  Підготовка для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації 

інформації у рубриках: «Децентралізація», «Децентралізація 

влади», «Мінрегіонбуд» та місцевому виданні «Вісті 

Донбасу» 
 

протягом 

кварталу 
-“- Протягом кварталу інформацію 

розміщено на офіційному веб-
сайті облдержадміністрації  
 

21.  Урочисті заходи з нагоди: 
     відзначення річниці Декларації про державний суверенітет 

України; 
     відзначення 81-ї роковини Великого терору – масових 

політичних репресій 1937-1938 років 
 

 
16 липня 

 
05 серпня 

 

-“- Розміщено інформації на сайті 

облдержадміністрації 

22.  Проведення прес-конференції з кращими спортсменами та 

тренерами з олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів 

спорту серед інвалідів 
 

щомісяця, ІІІ 

декада 
 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту облдерж-
адміністрації 

Проведено 08.09.2018 
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Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації 
23.  Організація та проведення «Круглого столу» 

«Електроопалення. Практичні аспекти» 
 

додатково до 

плану 
Литвинов А.В. – 
директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 10.07.2018 

24.  «Круглий стіл»: «Прозорість видобувної галузі Донбасу на 

шляху до міжнародних стандартів» за участі представників 

підприємств добувної галузі та міських і районних 

виконкомів, на території яких розташовані зазначені 

підприємства 
 

додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено 28.08.2018 

VІ. Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи та заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та 

памятним датам 
 

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації 
1.  Всеукраїнська акція «Донеччина зустрічає своїх Захисників»  

 
04-05 липня 

 
Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 
 

Проведено 04.07.2018 – 
05.07.2018, гора Карачун 

Слов’янський район 
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2.  Реалізація проектів: 
     проекту «Єдиний простір - перезавантаження системи 

оздоровлення та відпочинку дітей»; 
     «Мобі-кемп» для дітей, які проживають на лінії зіткнення 
 

ІІ декада липня Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

3.  Інтернет - спілкування « Схід-Захід». Дні єднання таборів 

Донеччини та України 
 

ІІІ декада липня -“- 
 

Проведено 23.07.2018 – 27.07.2018 
протягом серпня 

4.  Забезпечення створення Етно - фолькльорного середовища  

через провадження інноваційних технологій патріотичного 

спрямовання в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку 
 

ІІІ декада липня -“- 
 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

5.  Кубок з вітрильного спорту, пам’яті Героя Соціалістичної 

праці В.В. Лепорського (крейсерсько-перегонові яхти), 

м.Маріуполь 
 

12 – 22 серпня -“- 
 

Проведено 11.08.2018 – 18.08.2018 

6.  Обласний молодіжний зліт «Молодіжна хвиля» 
 

22 – 25 серпня -“- 
 

Проведено 22.08.2018 – 25.08.2018 

7.  Обласний турнір з регбі-7 серед юнаків 1999 - 2001, 2002 - 
2003, 2004 р. н. та молодше, присвячений Дню незалежності 

України та Дню шахтаря, м. Селидове 
 

25 – 26 серпня -“- Проведено 23.08.2018 – 24.08.2018 

8.  Командний чемпіонат області з шахів та шашок, 

присвячений Дню незалежності України (зір, слух, УОРА), 

м. Бахмут 
 

серпень -“- Не проводилось 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 121 

9.  4 тур Чемпіонату України з пляжного волейболу серед 

чоловічих та жіночих команд 
 

серпень Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 09.08.2018 – 12.08.2018 

10.  Всеукраїнський турнір: 
     з дзюдо «Кубок Донбасу» 2004 – 2005 року народження 

м. Покровськ; 
     з боротьби Куреш, присвячений пам’яти В.С. Зипа, 

с. Урзуф Мангушського району; 
     з баскетболу, присвячений пам’яті Заслуженого тренера 

України В. Романця серед чоловічих команд Вищої ліги, м. 

Маріуполь 
 

 
25-26 серпня 

 
серпень 

 
вересень 

-“- 
 

Проведено: 
Не проводилось; 
 
Не проводилось; 
 
22.09.2018 – 23.09.2018 
м. Маріуполь 

11.  Чемпіонат Донецької області: 
     з боксу серед юніорів, м. Маріуполь; 
     з боксу серед юніорів та дорослих та відкритий турнір 
«Кубок дружніх націй» (юнаки, молодь), м. Бахмут; 
     з веслування на байдарках і каное, м. Маріуполь; 
 
     з футболу серед дітей – сиріт, дітей, які залишились без 

піклування батьків, дітей з малозабезпечених та багатодітних 

сімей, присвячений Дню фізичної культури і спорту, 

м. Краматорськ; 
     з важкої атлетики серед юнаків і дівчат до 15 років, 

м. Дружківка; 

 
09-15 липня 

ІІ декада липня 
 

серпень 
 

14 вересня 
 
 
 

19-21 вересня 
 

-“- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведено: 
09.07.2018 – 14.07.2018 м. Бахмут 
09.07.2018 – 14.07.2018 м. Бахмут 
 
25.08.2018 – 26.08.2018 
м. Маріуполь; 
перенесено на жовтень 2018 року; 
 
 
 
19.09.2018 – 22.09.2018 
м. Дружківка; 
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     з бадмінтону серед дітей – сиріт, дітей, які залишилися без 

піклування батьків, дітей з малозабезпечених та багатодітних 

сімей, м. Слов’янськ; 
     «Юнацька бадмінтонна ліга», м. Святогірськ; 
 
     з бодібілдингу та фітнесу, м. Маріуполь 
 

22 вересня 
 
 

28-30 вересня 
 

28-30 вересня 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініс

трації 
 

18.09.2018 м. Краматорськ; 
 
 
перенесено на листопад 

2018 року; 
не проводилось 

12.  Кубок області: 
     з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат 

старшого віку, м. Святогірськ; 
     з традиційного карате серед дорослих та молоді, 

м. Костянтинівка 
 

 
серпень 

 
28 – 30 вересня 

-“- Проведено: 
09.08.2018 – 11.08.2018; 
 
29.09.2018 – 30.09.2018 

13.  Всеукраїнський олімпійський урок в рамках відзначення Дня 

фізичної культури та спорту 
 

І декада 

вересня 
-“- Проведено 08.09.2018 

14.  Відкритий турнір з важкої атлетики на честь Заслужених 

майстрів спорту України Каліни Юлії та Удачина Артема  

серед юнаків і дівчат до 15 та до 13 років, м. Маріуполь 
 

07 вересня -“- 
 

Проведено 06.06.2018 – 09.06.2018 

15.  VІІІ Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед 

юнаків пам`яті заслуженого працівника фізичної культури та 

спорту, Заслуженого тренера України Г.Г.Узуна, 

м. Маріуполь 
 

14 – 16 вересня -“- 
 

Проведено 14.09.2018 – 16.09.2018 

16.  Відкритий другий марафон «Наш Краматорськ», 

м. Краматорськ 
 
 

22 вересня  Проведено 22.09.2018 
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17.  Відкритий кубок області: 
     з кікбоксингу серед юніорів, юнаків, дівчат 2010-2011 р.н. 

та дорослих, м. Бахмут; 
     з волейболу пам'яті В. Заворотинського,  присвячений 

Дню фізичної культури та спорту (спортсмени з вадами 

слуху), м. Бахмут 
 

 
22 – 23 вересня 

 
вересень 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініс

трації 
 

Проведено 
22.09.2018 – 23.09.2018 м. Бахмут; 
 
06.09.2018 – 07.09.2018 м. Бахмут 

18.  Участь у XХ Всеукраїнській спартакіаді  серед збірних 

команд державних службовців Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя 
 

вересень -“- 
 

Проведено 24.09.2018 – 28.09.2018 
м. Ужгород 

19.  ХХVI Відкритий турнір з волейболу серед ветеранів на 

призи Олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту 

Люгайло С.Г. 
 

вересень -“- 
 

Проведено 21.09.2018 – 23.09.2018 

20.  Чемпіонат України з боксу серед чоловіків до 22 років, 

м. Маріуполь 
 

вересень -“- 
 

Проведено 22.09.2018 – 23.09.2018 

21.  Обласний шаховий фестиваль «Меморіал Веніаміна 

Амітана», м.Краматорськ 
 

15-30 серпня -“- 
 

Проведено 16.08.2018 – 24.08.2018 

22.  Обласний фестиваль: 
     «Здорова молодь здорова нація», м.Покровськ; 
     «Шахова осінь – 2018», м.Краматорськ 
 

 
серпень 
вересень 

 

-“- 
 

Проведено: 
15.09.2018 м. Дружківка; 
перенесено на жовтень 2018 року 

23.  Обласний конкурс-фестиваль «Таланти багатодітної 

родини» 

 

І декада 

вересня 
-“- 

 
Перенесено на жовтень 2018 року 



№№ 
п/п 

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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24.  Відкритий обласний чемпіонат: 
     зі спортивного орієнтування на дистанціях спринт.VI – VII 
етап Кубка Донецької області, Лиманська ОТГ; 
     зі спорту із собаками «Кані – крос», м. Маріуополь; 
 
     з легкої атлетики на призи срібної призерки Олімпійських 

ігор, заслуженого майстра спорту І.А. Ліщинської, м. Бахмут; 
     з легкої атлетики пам’яті заслуженого майстра спорту Н.Г. 

Откаленко, м. Бахмут; 
     зі спортивних танців «Осіння феєрія», м. Маріуполь 
 

 
03-05 вересня 

 
29 – 30 вересня 

вересень 
 

вересень 
 

вересень 

Мицик В.П. – 
директор 

департаменту 

сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадмініс

трації 
 

Проведено: 
14.09.2018 – 16.09.2018 
Лиманська ОТГ; 
14.09.2018 – 15.09.2018 
м. Маріуполь; 
01.09.2018 – 02.09.2018 м. Бахмут; 
 
15.09.2018 – 16.09.2018 м. Бахмут; 
 
Перенесено на листопад 2018 року 

25.  Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді додатково до 

плану 
 

-“- 
 

Проведено 06.07.2018 – 08.07.2018 
м. Бахмут 

26.  Молодіжний фестиваль Sun Lakes 2018 додатково до 

плану 
 

-“- 
 

Проведено 03.07.2018 – 09.07.2018 
м. Лиман 

27.  ХX відкритий обласний туристичний зліт представників 

трудових колективів підприємств Донецької області та 

молодіжних організацій «ЮВЕНАЛІЯ - 2018» 
 

додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено 17.08.2018 – 19.08.2018 
Лиманська ОТГ 

28.  Кубок України з волейболу серед команд суперліги, вищої 

та першої ліги сезону 2018-2019 років 
 

додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено 21.09.2018 – 23.09.2018 
м. Бахмут 

29.  Етап чемпіонату України з кантрі-кросу для квадро циклів 

(автомобільний спорт) 
 

додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено 28.09.2018 – 30.09.2018 
м.Мирноград 

30.  Спартакіада серед збірних команд об'єднаних 

територіальних громад Донецької області 
додатково до 

плану 
-“- 

 
Проведено 15.09.2018 – 16.09.2018 
м. Миколаївка 
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31.  Проведення: 
     навчально-тренувальні збори рою-учасника ІІІ 

(Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної Гри «Сокіл» («Джура»); 
     регіональний турнір серед учнівської молоді з міні-
футболу, присвячений Дню Незалежності України; 
     обласне свято «Всеукраїнський день дошкілля»; 
 
     обласний етап Всеукраїнського відкритого фестивалю-
конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра»; 
     свято «День знань» в закладах освіти області; 
     обласний етап Всеукраїнського відкритого дитячо-
юнацького  фестивалю-конкурсу народної хореографії 

«Натхнення Хортиці»; 
     обласний етап Міжнародного фестивалю – конкурсу 

дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс»; 
     обласний відкритий Чемпіонат з Інтернет-вікторин «Знай, 

люби, бережи» («Юний валеолог») 
     обласний етап Всеукраїнського відкритого дитячо-
юнацького фестивалю – майстерні авторської (бардівської) 

пісні «Сонячний зайчик»; 
     обласний етап дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 

«Сурми звитяги»; 
     обласний конкурс юних майстрів народних ремесл 

«Природа і творчість» 
 
 
 
 

 
ІІ декада липня 

 
 

ІІ декада 

серпня 
ІІ декада 

серпня 
ІІ декада 

серпня 
1 вересня 
ІІ декада 

вересня 
 

ІІ декада 

вересня 
ІІ декада 

вересня 
ІІІ декада 

вересня 
 

ІІІ декада 

вересня 
ІІІ декада 

вересня 

Сідашева Т.В. –  
в.о. директора 
департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведено: 
12.07.2018 – 14.07.2018; 
 
 
24.08.2018; 
 
28.09.2018; 
 
10.08.2018 – 11.08.2018 
 
01.09.2018; 
12.09.2018 – 14.09.2018; 
 
 
14.09.2018; 
 
12.09.2018 – 18.09.2018; 
 
23.09.2018; 
 
 
20.09.2018 – 30.09.2018; 
 
30.09.2018 
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32.  Організація та проведення заходів до Дня усиновлення 
 

вересень 
 

Тимофеєва 

Н.М.–  
начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 28.09.2018 

33.  Організація та проведення: 
     Фольклорно – етнографічного фестивалю «Купальські 

роси» (Регіональний ландшафтний парк «Клебан – Бик»); 
     фестивалю молодіжного сучасного мистецтва «Відчуй 

Схід»; 
     обласного відкритого рок – фестивалю «Я маю власну 

думку» 
 

 
14 липня 

 
08 вересня 
ІІ декада 

вересня 
 

Шмельова С.В.–  
в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 
проведення скасовано; 
 
07.09.2018 – 09.09.2018; 
 
08.09.2018 
 

34.  Участь у заходах, організованих закладами культури області 
 

протягом 

кварталу 
-“- 

 
Протягом кварталу на території 

області проведено 54 гастрольних 

та концертно-масових заходів 

творчими колективами України 
 

35.  Урочисті заходи з нагоди: 
     відзначення 4-ї річниці визволення північних міст 

Донецької області від проросійських терористів; 
     Дня Хрешення Київської Русі – України; 
     Дня Державного прапора; 
     27-ої річниці незалежності України; 
     Дня звільнення Донбасу від фашистських загарбників; 
     Дня партизанської слави 
 

 
липень 

 
28 липня 
23 серпня 
24 серпня 
08 вересня 
22 вересня 

Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 
04.07.2018,05.07.2018; 
 
26.07.2018; 
23.08.2018; 
24.08.2018; 
08.09.2018; 
22.09.2018 



№№ 
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36.  Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 

релігійних свят: 
     Різдво Іоанна Предтечі (православне свято); 
     Апостолів Петра і  Павла (православне свято); 
     Преображення Господнє (католицьке свято); 
     Преображення Господнє (православне свято); 
     Курбан Байрам  (мусульманське свято); 
     Успіння та Вознесіння Діви Марії (католицьке свято); 
     Успіння Пресвятої Богородиці (православне свято); 
     Різдво Пресвятої Богородиці  (католицьке свято); 
     Усікновення голови Іоанна Предтечи (православне свято); 
     Воздвиження Хреста Господнього (католицьке свято); 
     Різдво Пресвятої Богородиці  (православне свято); 
     Воздвиження Хреста Господнього (православне свято); 
 

 
07 липня 
12 липня 
06 серпня 
19 серпня 
22 серпня 
15 серпня 
28 серпня 
08 вересня 
11 вересня 
14 вересня 
21 вересня 
27 вересня 

Чукова Н.В. – 
директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації  
 
 
 
 
 
 

 

Протягом звітного кварталу 

керівникам релігійних 

організацій, парафії які 

зареєстровані на території, 

підконтрольній Україні, 

надавалась всебічна підтримка в 

організації та проведенні 

релігійних свят. 
У містах та районах області 

проведено низку меморіальних та 

тематичних заходів за участю 

керівників органів державної 

влади 

37.  Сприяння громадським організаціям національних меншин 

області у проведенні свят та пам’ятних дат: 
     Міжнародний День Голокосту ромів; 
     Міжнародний День корінних народів світу; 
     День вшанування пам’яті жертв у Бабиному Яру 

 
 

02 серпня 
09 серпня 
29 вересня  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“- 
 

Розміщено інформаційно-
просвітницькі матеріали на 

офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації 
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