
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник керівника 
апарату облдержадміністрації

Ю.О.Костюніна 

2017 року

І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про виконання плану роботи 

Донецької обласної державної адміністрації 
на І квартал 2017 року

ІЛ 1нтан.,я ш,я п.іссещк, на ро,. ,„ , колегії „6ла,..п . ................................. .

Про стан виконання Загальнодержавної цільової березень 
соціально! програми протидії захворюванню на
туберкульоз на 2012-2016 роки по Донецькій 
області

Узун Ю.Г. -  
директор 
департаменту 
охорони
здоров’я _
облдержадмініст рації
рації

Вшінський Є.С. Питання розглянуто на засіданні
перший колегії облдержадміністрації

заступник 23.03.2017
голови
облдержадмініст
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

33. І етап Кубка області Відкритого чемпіонату Донецької 
області на коротких дистанціях зі спортивного орієнтування, 
с. Щурове

11-12 березня Мицик В.П. -  
начальник 
управління з 
питань фізичної 
культури та 
спорту 
облдержадмі
ністрації

Проведено згідно з планом

34. Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків 
та дівчат 2004, 2005, 2006 років народження «Шукаємо 
таланти», м. Бахмут

25 березня с& Проведено згідно з планом

35. Обласний турнір з легкої атлетики на призи Заслуженого 
тренера України Ю.П.Попова «Золота шиповка», 
м. Маріуполь

31 березня с і Іроведено згідно зтіланом

36. Спартакіада Донецької області «Повір у себе» з легкої 
атлетики серед інвалідів з вадами слуху, зору, м. Бахмут

III декада 
березня

сс Проведено 21.03.2017, 
м. Бахмут

37. Обласний фестиваль «Шахова весна -  2017» III декада 
березня

с с Проведено 24.03.2017, 
м. Краматорськ

Начальник організаційного 
управління облдержадміністрації О.О.Мосіна

Шкуратова Каріна Борисівна 
(06264) 3-42-45
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник керівника 
апарату облдержадміністрації

___________________Ю.О.Костюніна

«____»______________2017 року

І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про виконання плану роботи 

Донецької обласної державної адміністрації 
на І квартал 2017 року

№№ Назва питання Дата Г отували Відповідаль- Інформація про виконання
п/п проведення матеріали ний за

згідно із підготовку
планом питання

1.

I. Питання для внесення на розгляд колегії обласної державної адміністрації

Про стан виконання Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2012-2016 роки по Донецькій 
області

березень Узун Ю.Г. -
директор
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадмініст
рації

Вілінський Є.С. 
-  перший 
заступник 
голови
облдержадмініст
рації

Питання розглянуто на засіданні 
колегії облдержадміністрації
23.03.2017
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2 . Про хід реалізації проектів, які фінансуються за 
рахунок коштів міжнародних фінансових 
установ

лютий

3. Про стан виконання у 2016 році лютий 
Загальнодержавної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини»

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

5. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у березень 
місцевих органах влади області за 2016 рік



Головко О.П. - Вілінський Є.С. Питання розглянуто на засіданні
директор -  перший колегії облдержадміністрації
департаменту заступник 23.02.2017
інвестиційно- голови
інноваційного облдержадмініст
розвитку і
зовнішніх
відносин
облдержадмініст
рації

рації

Тимофеева Н.М. Стокоз І.С.- Питання розглянуто на засіданні
-начальник заступник колегії облдержадміністрації
служби у голови 23.03.2017
справах дітей облдержадмініст
облдержадмініст
рації

рації

Оксенчук Н.В. - Стокоз І.С.- Питання перенесено на квітень
директор заступник 2017 року
департаменту голови
освіти і науки облдержадмініст
облдержадмініст
рації

рації

Гончарова О.К.- заступник Питання розглянуто на засіданні
начальник упра голови-керівник колегії облдержадміністрації
вління з питань апарату 23.03.2017. За результатами
звернень грома облдержадмініст прийнято протокольне рішення
дян та доступу 
до публічної 
інформації обл
держадміністра
ції

рації
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6. Про виконання Програми економічного і березень 
соціального розвитку Донецької області на 2016 
рік

7. Про проект Програми економічного і березень 
соціального розвитку Донецької області на 2017 
рік

8. Про стан виконання Програми поводження з лютий 
відходами в Донецькій області на 2016-2020 
роки



Свинаренко О.І. Вілінський Є.С.
- директор -  перший
департаменту заступник
економіки голови
облдержадмініст облдержадмініст 
рації рації

Свинаренко О.І. Вілінський Є.С.
- директор -  перший
департаменту заступник
економіки голови
облдержадмініст облдержадмініст 
рації рації

Натрус С.П. -  Ремський В.В. -  
директор заступник
департаменту голови
екології та облдержадмініст
природних рації
ресурсів
облдержадмініст
рації

Питання розглянуто на засіданні 
колегії облдержадміністрації 
23.02.2017

Питання розглянуто на засіданні 
колегії облдержадміністрації 
23.02.2017

Питання було перенесено з лютого 
на березень 2017 року та 
розглянуто на засіданні колегії 
облдержадміністрації 23.03.2017

З



№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

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

Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації

1. Про преміювання керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації

протягом
кварталу

Скарга М.О. -  
директор 
Департаменту 
фінансів обл
держадміністрації

Протягом кварталу видані
розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної
адміністрації
від 26.01.2017 № 77;
від 31.01.2017 № 104;
від 27.02.2017 № 180;
від 27.03.2017 № 258

2. Про внесення змін до розпорядження голови протягом 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної кварталу 
адміністрації «Про обласний бюджет на 2017 рік» (за 
потреби)

Протягом кварталу видані 
розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 10.01.2017 № 8; 
від 20.01.2017 № 51; 
від 31.01.2017 № 103; 
від 06.02.2017 № 119; 
від 23.02.2017 № 173; 
від 09.03.2017 № 205; 
від 14.03.2017 № 223; 
від 30.03.2017 № 279
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

3. «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2017 
рік» за кодом програмної класифікації видатків 7751010 
«Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

у термін 
встановлений 
Міністерство 

м фінансів 
України

Скарга М.О. -  Розпорядження голови
директор облдержадміністрації, керівника
Департаменту обласної військово-цивільної 
фінансів обл- адміністрації від 26.01.2017 № 78 
держадміністрації

4. «Про затвердження на 2017 рік фонду оплати праці додатково до
працівників і видатків на утримання облдержадміністрації і плану
райдержадміністрацій»

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 15.03.2017 № 239

5. «Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету додатково до 
за 2016 рік» плану

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 17.01.2017 № 37

6. «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження додатково до
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- плану
цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про 
обласний бюджет на 2017 рік»

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 17.01.2017 № 35

7. «Про використання у 2017 році коштів субвенції з обласного додатково до 
бюджету місцевим бюджетам області» плану

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 17.01.2017 № 36
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

8.

9.

10.

11.

12.

«Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 17 січня 2017 року № 36»

додатково до Скарга М.О. -  Розпорядження голови
плану директор облдержадміністрації, керівника

Департаменту обласної військово-цивільної
фінансів обл- адміністрації від 27.02.2017 № 91, 
держадміністрації від 22.03.2017 № 243

Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення

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

протягом Соловей О.С. - Протягом кварталу видано 3
кварталу в.о. директора розпорядження голови

департа-менту облдержадміністрації, керівника
житлово-кому- обласної військово-цивільної
нального адміністрації:
господарства від 28.02.2017 № 186;
облдержадмініст- від 28.02.2017 № 187;
рації від 30.03.2017 № 284.

протягом Протягом кварталу
кварталу розпорядження голови

облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної 
адміністрації не видавалися

Про внесення змін до розпорядження голови додатково до 
облдержадміністрації від 22 липня 2013 року № 480 плану

Про організацію робіт щодо підготовки населених пунктів додатково до 
області до весняно-літнього періоду 2017 року плану

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 27.01.2017 № 85

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 28.02.2017 
№ 184
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

13.

14.

15.

16.

17.

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 26 грудня 2016 року № 1182

Про проект Програми економічного і соціального розвитку 
Донецької області за 2016 рік

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19 липня 2011 року № 391 «Про 
створення регіональної ради підприємців в Донецькій 
області»

Про хід виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 27.04.2016 № 347 (Про
організаційне та інформаційне забезпечення виконання 
проекту Програми економічного і соціального розвитку 
Донецької області на 2016 рік)

Про напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів 
обласного бюджету, передбачених на розвиток 
підприємницького середовища,інвестиційну діяльність та 
розвиток інфраструктури

додатково до 
плану

березень

березень

березень

березень

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 14.03.2017 
№ 219

Соловей О.С. -  
в.о. директора 
департа-менту 
житлово-кому
нального 
господарства 
облдержадмініст
рації

Свинаренко О.І. -  Розпорядження голови
директор облдержадміністрації, керівника
департаменту обласної військово-цивільної
економіки обл- адміністрації від 23.02.2017 № 172
держадміністрації

-“- Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 27.03.2017 № 257

-“- Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 23.02.2017 № 171

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 07.03.2017 № 202
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

18. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 28 квітня 2015 року № 172 (Про призначення 
та звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
організацій спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної 
ради)

19. 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 Свинаренко О.І. -  Розпорядження голови
кварталу директор облдержадміністрації, керівника

департаменту обласної військово-цивільної
економіки обл- адміністрації від 01.03.2017 № 190
держадміністрації

протягом -“- Розпорядження голови
кварталу облдержадміністрації, керівника

обласної військово-цивільної
адміністрації від 16.01.2017 №7рк;
від 19.01.2017 № 8 рк;
від 20.01.2017 № 13 рк;
від 24.01.2017 № 14 рк;
від 24.01.2017 № 15 рк;
від 24.01.2017 № 16 рк;
від 24.01.2017 № 17 рк;
від 24.01.2017 № 18 рк;
від 26.01.2017 № 20 рк;
від 02.02.2017 № 26 рк;
від 20.02.2017 № 41 рк;
від 21.02.2017 № 42 рк;
від 01.03.2017 № 45 рк;
від 09.03.2017 № 48 рк;
від 09.03.2017 № 49 рк;
від 09.03.2017 № 50 рк;
від 10.03.2017 № 51 рк
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

20.

21.

22.

23.

24 .

Про внесення змін до розпорядження голови протягом Свинаренко О.І. -  Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної кварталу(у разі директор облдержадміністрації, керівника
адміністрації від 17 квітня 2015 року № 160 (Про регіональну необхідності) департаменту обласної військово-цивільної 
комісію з проведення оцінки та попереднього конкурсного економіки обл- адміністрації від 15.02.2017 №142,
відбору інвестиційних програм і проектів регіонального держадміністрації від 27.03.2017 № 260
розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів 
ДФРР)

Про внесення змін до розпорядження голови протягом 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної кварталу(у разі 
адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (Про необхідності) 
затвердження Переліку структурних підрозділів 
облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 
перебувають в управлінні обласної ради)

Про організаційне та інформаційне забезпечення виконання додатково до 
Програми економічного і соціального розвитку Донецької плану 
області на 2017 рік

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2018-2020 додатково до 
роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 плану 
року

Про внесення змін до розпорядження голови додатково до 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної плану 
адміністрації від 23.02.2017 № 172 (“Про Програму
економічного і соціального розвитку Донецької області на 
2017 рік”)

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 20.02.2017 № 161

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 14.03.2017 № 224

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 27.01.2017 № 90

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 14.03.2017 
№ 222, від 30.03.2017 № 278
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

25. 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»

протягом
кварталу

Головко О.П. -  
директор 
департаменту 
інвестиційно- 
інновацій-ного 
розвитку 
зовнішніх 
відносин 
облдержадмініст
рації

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 11.02.2017 № 13; 
від 16.02.2017 № 153;

і від 10.03.2017 № 211

26. Про внесення змін до Переліку об’єктів і заходів, що будуть додатково до 
здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих плану 
бюджетів населених пунктів Донецької області, на території 
якої органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, затвердженого розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 548

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 10.03.2017 № 212

27. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації «Про забезпечення координації проектів 
(програми) міжнародної технічної допомоги» від 12.10.2016 
№ 905

додатково до 
плану

Розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 03.02.2017 № 117
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

28. Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 
на II квартал 2017 року

ІІІ декада 
березня

Мосіна О.О. -
начальник
організаційног
о управління
облдержадмініс
трації

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 31.03.2017 
№ 289

29. Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 
на робочих місцях

III декада 
лютого

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 27.02.2017 
№ 176

30. Про застосування державної мови працівниками додатково до 
облдержадміністрації під час виконання своїх посадових плану
обов’язків

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 10.01.2017 № 2

31. Про нагородження відзнаками облдержадміністрації протягом Огданська Т.М.- Протягом кварталу видано
кварталу начальник 26 розпоряджень голови

управління облдержадміністрації, керівника
кадрового обласної військово-цивільної
забезпечення та адміністрації 
з питань наго
род облдерж
адміністрації
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

32. Про відрядження протягом Огданська Т.М.- Протягом кварталу видано 17
кварталу начальник розпоряджень голови облдерж-

управління адміністрації, керівника обласної
кадрового військово-цивільної адміністрації
забезпечення та 
з питань наго
род облдерж
адміністрації

33. Про кадрові питання та питання державної служби протягом
кварталу

34. Про нагородження
облдержадміністрації

цінними подарунками протягом
кварталу

Протягом кварталу видано 107 
розпоряджень голови облдерж
адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації 
Протягом кварталу видано 10 
розпоряджень голови облдерж
адміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації

35. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 18 січня 2016 року № 29

додатково до Погребняк Я.О.- Видано розпорядження голови 
плану начальник облдержадміністрації, керівника

юридичного обласної військово-цивільної
управління адміністрації від 27.01.2017 № 81
облдержадмініст 
рації

36. Про організацію робіт з ліквідації наслідків бойових дій у додатково до 
м. Авдіївка та населених пунктах Ясинуватського району плану
Донецької області

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 31.01.2017 № 105
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

37.

38.

39.

40.

Про оголошення в Донецькій області дня жалоби додатково до Погребняк Я.О.- Видано розпорядження голови
плану начальник юри- облдержадміністрації, керівника 

дичного управ- обласної військово-цивільної 
ліньня облдерж- адміністрації від 02.03.2017 
адміністрації № 196

Про надання та скасування допуску та доступу до державної протягом 
таємниці кварталу

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

Протягом кварталу видано 4 
розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації

Про здійснення планового аудиту відповідності січень Пшенична А.В.- Підготовлено розпорядження
в.о. завідувача голови облдержадміністрації 
сектору від 11 січня 2017 року № 12 «Про
внутрішнього здійснення планового аудиту 
аудиту відповідності в комунальній
облдержадмініст установі «Донецький обласний 
рації центр»

Про внесення змін до Положення про відділ інформаційно- додатково до Білокопитий Підготовлено розпорядження
комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації плану В.В.-начальник голови облдержадміністрації 

відділу інформа- від 28 лютого 2017 року № 188 
ційно - комп’ю
терного забезпе
чення облдерж
адміністрації
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації

41. Про надання дозволу на розроблення документації із додатково до Андрейко М. А.-Протягом кварталу видано 11 
землеустрою плану в.о. начальника розпоряджень голови

Головного облдержадміністрації, керівника
управління обласної військово-цивільної
Держгеокадаст- адміністрації про надання дозволу 
ру у Донецькій на розроблення проектів 
області землеустрою щодо відведення

земельних ділянок та видано 1 
проект розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації про відмову у 
наданні дозволу земельних 
ділянок

42. Про передачу (погодження передачі, відмову у передачі) додатково до 
земельних ділянок в оренду плану

43. Про внесення змін до розпоряджень голови додатково до 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної плану
адміністрації

Протягом кварталу видано 3 
розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації

Протягом кварталу видано 3 
розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

44. Про подовження терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок державної власності

додатково до Андрейко М.А.- Протягом кварталу видано 3
плану в.о. начальника розпорядження голови

Головного облдержадміністрації, керівника
управління обласної військово-цивільної
Держгеокадаст- адміністрації
ру у Донецькій 
області

45. Про проведення інвентаризації земельних ділянок державної 
власності

додатково до 
плану

Протягом кварталу видано 1 
розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації

Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації

46. Про реєстрацію статутів релігійних громад та змін до них:
Про внесення змін до розпорядження голови

облдержадміністрації від 27 січня 1997 року № 54;
Про внесення змін до розпорядження голови

облдержадміністрації від 03 серпня 1999 року № 452;
Про внесення змін до розпорядження голови

облдержадміністрації від 20 червня 2001 року № 390/2;
Про внесення змін до рішення виконкому Донецької 

обласної ради народних депутатів від 11 грудня 1991 року 
№ 419/1»;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 08 січня 2002 року № 1/2

протягом Биченко Л.А. -  Видано розпорядження голови
кварталу в.о. директора облдержадміністрації, керівника

департаменту обласної військово-цивільної
інформаційної адміністрації від 11.01.2017 № 15;
та внутрішньої від 11.01.2017 № 16;
політики від 11.01.2017 № 17;
облдержадмініст
рації від 16.01.2017 № 28;

від 20.01.2017 № 47
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Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 28 червня 1996 року № 452;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 16 травня 2007 року № 296;

Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 
громада Свідомості Крішни «Говінда» міста Селидове 
Донецької області;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 29 грудня 2015 року № 773;

Про внесення змін до статуту релігійної громади Церкви 
Євангельських Християн-Баптистів «Відродження» міста 
Дзержинська Донецької області;

Про внесення змін до статуту релігійної громади Свято- 
Миколаївської парафії Донецької єпархії Української 
Православної Церкви міста Красноармійська Донецької 
області;

Про внесення змін до розпорядження Представника 
Президента України у Донецькій області від 24 лютого 1994 
року № 87;

Про внесення змін до статуту релігійної громади Святої 
Рівноапостольної княгині Ольги парафії Донецької єпархії 
Української Православної Церкви Київського Патріархату 
м. Маріуполь Донецької області;

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18 грудня 1997 року № 826;

«Про внесення змін до статуту релігійної громади 
«Християнська церква «Слово життя» м. Білозерське 
Донецької області;

Биченко Л.А. -  від 20.01.2017 № 48; 
в.о. директора
департаменту від 20.01.2017 № 50;
інформаційної
та внутрішньої від 20.01.2017 № 54;
політики
облдержадмініст
рації від 27.01.2017 № 83;

від 03.02.2017 № 116;

від 14.02.2017 № 139;

від 07.03.2017 № 198;

від 09.03.2017 № 203;

від 09.03.2017 № 204; 

від 13.03.2017 № 214;
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Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26 червня 2007 року № 405

Биченко Л.А. -  від 15.03.2017 № 236
в.о. директора
департаменту
інформаційної
та внутрішньої
політики
облдержадмініст
рації

47. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 16 червня 1999 року № 341:

Про внесення змін до розпорядження представника 
Президента України у Донецькій області від 31 грудня 1993 
року № 810;

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11 січня 1999 року № 8;

Про внесення змін до рішення виконкому Донецької 
обласної ради народних депутатів від 26 червня 1995 року 
№ 147;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 29 листопада 1999 року № 662;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 09 жовтня 2000 року № 661;

Про внесення змін до статуту релігійної громади 
Казанської парафії Донецької єпархії Української 
Православної Церкви міста Красноармійська Донецької 
області;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 27 грудня 2001 року № 728/3;

протягом -“- Видано розпорядження голови
кварталу облдержадміністрації, керівника

обласної військово-цивільної 
адміністрації від 15.03.2017 №237; 
від 15.03.2017 № 238; 
від 23.03.2017 № 250;

від 23.03.2017 № 251;

від 23.03.2017 № 253; 

від 23.03.2017 № 254; 

від 23.03.2017 № 255;

від 23.03.2017 № 256;
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48.

49.

50 .

Про внесення змін до статуту релігійної громади 
Володимирівської парафії Донецької єпархії Української 
Православної Церкви села Новоєлизаветівка 
Красноармійського району Донецької області;

Про внесення змін до розпорядження голови облдержад
міністрації від 09 грудня 1998 року № 739

Про Раду з питань етнонаціональної політики при 
облдержадміністрації

Биченко Л.А. -  від 29.03.2017 № 276;
в.о. директора
департаменту
інформаційної
та внутрішньої від 30.03.2017 № 280
політики
облдержадмініст
рації

III декада січня -“- Підготовлено проект розпоряд
ження голови облдержадмі
ністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації, 
знаходиться на погодженні

Про затвердження висновків до проектів рішень міських рад протягом 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад (за кварталу 
необхідністю)

Розпорядженням голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 23.03.2017 № 249 
затверджено висновки до проектів 
рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад 
з адміністративним центром у 
с.Званівка Бахмутського району

Про призначення на посаду керівників закладів культури додатково до Певна А.В. -  Видано розпорядження голови 
спільної форми власності, що перебувають в управлінні плану начальник упра- облдержадміністрації, керівника
Донецької обласної ради вління культури обласної військово-цивільної

і туризму обл- адміністрації від 16.01.2017 № 7рк 
держадміністра
ції
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51. Про організаційні заходи щодо збереження автомобільних 
доріг загального користування та вулиць населених пунктів 
області у 2017 році

52. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 30 липня 2015 року № 368 
(перелік обласних та районних автомобільних доріг 
місцевого значення)

53. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 25 серпня 2016 № 733 «Про 
організацію роботи по використанню коштів обласного 
бюджету»

54. Про здійснення компенсаційних витрат на перевезення
тимчасово переселених громадян

55. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 08 вересня 2009 року № 462 «Про 
обласну комісію з питань транспорту та безпеки дорожнього 
руху»

Ремський В.В. -  заступник голови облдержадміністрації
березень Литвинов А.В. -

директор
департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

Перенесено на квітень 2017 року

березень сс Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 30.01.2017 № 92

березень сс Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 01.02.2017 
№ 111, від 13.03.2017 № 216

додатково до 
плану

сс Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 17.01.2017 № 38

додатково до 
плану

сс Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 26.01.2017 № 74
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56.

57.

Про напрямки використання у 2017 році коштів обласного додатково до 
бюджету на виконання заходів з розвитку плану
енергозабезпечення та енергоефективності

Литвинов А.В. -  Видано розпорядження голови
директор облдержадміністрації, керівника
департаменту обласної військово-цивільної
розвитку адміністрації від 01.02.2017 № 110
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

Про запобігання загрози енергетичній безпеці додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 02.02.2017 № 115

58. Про координацію роботи щодо реалізації Національної 
стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період 
до 2025 року «Рухова активність -  здоровий спосіб життя -  
здорова нація»

59. Про затвердження Положення про стипендії перспективним 
спортсменам Донецької області

додатково до Мицик В.П. -  Видано розпорядження голови
плану начальник облдержадміністрації, керівника

управління з обласної військово-цивільної
питань фізичної адміністрації від 27.01.2017 № 88 
культури та 
спорту

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 13.02.2017 № 134

60 . Про Порядок виплати одноразових грошових винагород додатково до 
спортсменам та тренерам Донецької області плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 15.02.2017 № 141
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61.

62.

63.

64.

65.

Про затвердження норм витрат на харчування, лікарські 
засоби та вироби медичного призначення для учасників 
спортивних заходів обласного рівня

додатково до 
плану

Мицик В.П. -  Видано розпорядження голови 
начальник облдержадміністрації, керівника 
управління з обласної військово-цивільної 
питань фізичної адміністрації від 21.02.2017 № 163 
культури та 
спорту

Про затвердження переліку напрямків проведення заходів з 
фізичної культури та спорту в Донецькій області на 2017 рік

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 23.02.2017 № 175

Про створення комісії з відбору претендентів на 
призначення стипендій перспективним спортсменам 
Донецької області

додатково до 
плану

сс Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 02.03.2017 № 194

Про внесення змін до Статуту Донецького вищого училища 
олімпійського резерву ім. С.Бубки

додатково до 
плану

сс Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 15.03.2017 № 226

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 12 липня 2016 року № 581

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 15.03.2017 № 229

66. Про призначення стипендій перспективним спортсменам 
Донецької області

додатково до 
плану

се Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 15.03.2017 № 232
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67. Про створення та функціонування стаціонарних пунктів додатково до Кобижча В.П.- Видано розпорядження голови 
обігріву плану директор облдержадміністрації, керівника

департаменту з обласної військово-цивільної
питань адміністрації від 06.01.2017 № 6
цивільного
захисту,
мобілізаційної
та оборонної
роботи
облдержадмініст
рації

68. Про затвердження Плану основних заходів цивільного додатково до 
захисту Донецької області на 2017 рік плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 15.03.2017 № 234

69. Про організацію робіт щодо створення пунктів видачі додатково до 
засобів радіаційного і хімічного захисту на території плану
Донецької області

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 02.03.2017 № 193

70. Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення III декада 
зовнішньої реклами поза межами населених пунктів лютого 
Донецької області

Кузьменко В.І. -  Перенесено на ІІ декаду квітня
начальник 2017 р.
управління
містобудування
та архітектури
облдержадмініст
рації
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Кузьменко В.І. -  Видано розпорядження голови 
начальник облдержадміністрації, керівника
управління обласної військово-цивільної
містобудування адміністрації від 22.03.2017 № 247 
та архітектури 
облдержад
міністрації

-“- Видано розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 28.03.2017 № 275

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 щомісяця Соловей О.С. -  Засідання комісії не проводились 
споживачів регіону та контролю за їх розрахунками в.о. директора

департаменту
житлово-
комунального
господарства
облдержадміні
страції

71. Про план заходів щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища осіб з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення на 2017-2021 роки на території 
Донецької області

додатково до 
плану

72. Про передачу майна додатково до 
плану
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2. Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2017-2018 роках (за потреби)

3. Регіональна рада підприємців в Донецькій області

4. Робочі наради з питань формування Програми економічного і 
соціального розвитку Донецької області на 2017 рік

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

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

протягом
кварталу

Свинаренко О.І. 
-  директор 
департаменту 
економіки 
облдержадмі
ністрації

Засідання конкурсної комісії 
проведено 27.01.2017, 17.02.2017, 
24.03.2017

протягом
кварталу

сс Проведено 07.02.2017

додатково до 
плану

сс Проведено 24.01.2017, 
25.01.2017, 26.01.2017

лютий Литвинов А.В. -
директор
департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

Засідання конкурсного комітету 
перенесено на ІІ квартал 2017 
року

протягом
кварталу

Засідання комісії перенесено на ІІ 
квартал 2017 року
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7. Засідання робочої групи з протидії порушенням, що 
призводять до руйнування автомобільних доріг області, 
встановлення суб’єктів господарювання, які своїми діями 
завдали збитків державним інтересам

8. Координаційна рада служби у справах дітей
облдержадміністрації з питання:

«Про підсумки роботи служб у справах дітей Донецької 
області у 2016 році та основні завдання діяльності служб на 
2017 рік»»;

«Аналіз злочинності серед дітей Донецької області за 2016 
рік та заходи щодо їх попередження у 2017 році»

9. Обласна комісія з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати, забезпечення податкових та інших 
бюджетних надходжень, страхових внесків до пенсійного 
фонду та запобігання неплатоспроможності (постанова 
Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2005 року № 875 
«Про утворення Комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат») (за рішенням голови комісії)

березень Литвинов А.В. -  Перенесено на квітень 2017 року 
директор 
департаменту 
розвитку 
базових галузей 
промисловості 
облдержадмініст 
рації

Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації

Тимофеєва Н.М. Засідання координаційної ради 
III декада січня -  начальник проведено 28.01.2017

служби у
III декада справах дітей
березня облдержадмініст

рації Проведено 28.03.2017

протягом Токарева О.А. -Засідання комісії не проводилося
кварталу директор у зв’язку з відсутністю рішення

Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадмі
ністрації

голови комісії
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10. 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 
облдержадмі
ністрації

-Засідання комісії не проводилося 
у зв’язку з відсутністю потреби

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

12. Обласна комісія з розгляду питань щодо надання протягом
підприємствам та організаціям громадських організацій кварталу
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)

Засідання
10.02.2017

Засідання
31.03.2017

комісії проведено

комісії проведено

13. 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

Засідання комісії не проводилося 
у зв’язку з відсутністю потреби
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14. Обласна молодіжна рада січень Золкіна Л.І. -  Засідання комісії проведено
начальник 27.03.2017
управління у 
справах сім’ї та 
молоді
облдержадмініст 
рації

15. Обласна міжвідомча комісія з питань оздоровлення та лютий
відпочинку дітей та студентської молоді влітку 2017 року

16. Регіональна рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, лютий
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми

Засідання ради проведено 
31.03.2017

Засідання ради проведено 
28.03.2017

17. Координаційна рада з питань патріотичного виховання лютий
молоді

Засідання ради перенесено на 
травень 2017 у зв’язку з 
оновленням складу Ради 
(персонального складу учасників) 
та Положення про роботу Ради (на 
виконання Постанови КМУ від 
07.12.2016 року № 999)

18. Регіональна Рада з питань професійної орієнтації населення з 
метою підведення підсумків щодо впровадження заходів з 
професійної орієнтації населення області у 2016 році

березень Рибалко В.М. -  Засідання регіональної Ради 
директор проведено 29.03.2017
Донецького 
обласного
центру
зайнятості
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Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

19. Комісія з кадрових питань облдержадміністрації (за потреби) протягом Огданська Т.М.- Протягом кварталу проведено
кварталу начальник 2 засідання комісії

управліньня ка
дрового забезпе
чення та з 
питань нагород 
облдержадмініст 
рації

20. Комісія з питань нагородження державними нагородами протягом Засідання комісії не проводилось
України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та кварталу
заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України при 
облдержадміністрації (за потреби)

21. Експертна комісія облдержадміністрації протягом Россоха Н.Є. -  Засідання експертної комісії
кварталу начальник облдержадміністрації не

управління проводилося
діловодства та 
контролю 
облдержадмініст 
рації
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22. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій (за потреби)

23. Засідання робочої групи з питань моніторингу довкілля за 
підсумками конференції: «Впровадження системи
моніторингу довкілля на території Донецької області у 2017
2020 роках»

24. Засідання Координаційної ради з питань формування 
національної екологічної мережі у Донецькій області

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації

протягом Кобижча В.П.- Засідання обласної комісії
кварталу директор 

департаменту з 
питань 
цивільного

проведено 30.01.2017

захисту, 
мобілізаційної 
та оборонної 
роботи
облдержадмініст
рації

протягом Натрус С.П. - Виїзні засідання робочої групи
кварталу директор проведено:

департаменту м.Маріуполь-01.03.2017,
екології та 02.03.2017;
природних м.Курахове-09.03.2017,
ресурсів 10.03.2017;
облдержадмініст м.Бахмут-15.03.2017;
рації м.Краматорськ-17.03.2017

лютий Засідання координаційної ради
перенесено на ІІІ декаду 
місяця 2017 року

квітня
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Засідання колегій:

1. Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про
підсумки виконання місцевих бюджетів області за 2016 рік»

2. Департаменту житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації:

«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2016 
році»;

«Про стан виконавської дисципліни в департаменті за 
2016 рік »;

«Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального 
господарства області за 2016 рік»

Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації

березень Скарга М.О. -  За результатами роботи
директор Департаменту фінансів про
Департаменту підсумки виконання місцевих
фінансів бюджетів області за 2016 рік
облдержадмініст підготовлено:
рації - рішення колегії Департаменту

фінансів від 17.03.2017 № 1 про 
підсумки виконання місцевих 
бюджетів області за 2016 рік, план 
роботи колегії та довідку до 
рішення колегії;
- наказ директора Департаменту 
фінансів від 20.03.2017 № 76-н 
«Про підсумки виконання
місцевих бюджетів області за 2016 
рік»

Соловей О.С. - Розглянуто на засіданні колегії:
в.о. директора

січень департаменту 27.01.2017
житлово-

лютий комунального Розглянуто на засіданні колегії
господар-ства 24.02.2017

березень облдержадміні- Розглянуто на засіданні колегії
страції 24.03.2017
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3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: «Про 
підсумки діяльності органів і закладів охорони здоров’ я 
населення у 2016 році та заходи щодо забезпечення населення 
доступною та якісною медичною допомогою у 2016 році»

4. Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації: 
«Про хід виконання Регіональної комплексної програми 
«Молодь і сім’я Донеччини. 2013-2017 роки», «Про 
затвердження пріоритетних напрямків роботи управління у 
справах сім’ї та молоді облдержадміністрації на 2017 рік», 
«Про підсумки реалізації комплексної програми 
Оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області на 2013
2017 роки», «Про підсумки роботи по зверненню громадян у 
2016 році»

5. Донецького обласного центру зайнятості: «Про здобутки та 
невикористані резерви під час застосування online 
технологій»

ІІІ декада Узун Ю.Г. -  Засідання колегії перенесено на
березня директор 06.04.2017

департаменту 
охорони 
здоров’я 
облдержадмініст 
рації

Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації

березень Золкіна Л.І. -  Засідання колегії проведено
начальник 24.03.2017
управління у 
справах сім’ї та 
молоді
облдержадмініст
рації

березень Рибалко В.М. -  Засідання колегії проведено: 
директор 31.03.2017
Донецького 
обласного 
центру 
зайнятості
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6. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Про 
регіональну Програму розвитку освіти «Освіта Донеччини в 
європейському вимірі. 2017-2020 роки», «Про вдосконалення 
роботи щодо попередження насильства, жорстокого 
поводження та противоправних дій серед дітей в навчальних 
закладах»

лютий Оксенчук Н.В. -  Засідання колегії проведено 
директор 10.03.2017
департаменту 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації

7.

8.

Заступник голови -  керівник апарату облдержадміністрації
Державного архіву області:

«Про виконання рішення колегії облдержадміністрації 
щодо здійснення державної політики у сфері архівної справи в 
установах Донецької області», «Про стан контролю за 
виконанням документів в державному архіві області»;

ІІІ декада січня Пирожкова Н.В. 
-  в.о. директора 
державного 
архіву

Засідання
17.01.2017

колегії проведено

«Про підсумки роботи з установами -  джерелами 
формування НАФ зони комплектування державного архіву у 
2016 році», «Про стан контролю за виконанням документів в 
державному архіві області»;

ІІІ декада 
лютого

Донецької
області

Засідання
21.02.2017

колегії проведено

«Про підсумки роботи архівних установ області за 2016 рік 
та пріоритетні напрямки роботи на 2017 рік», «Про роботу 
колегії державного архіву у 2016 році», «Про роботу науково- 
методичної ради державного архіву за 2016 рік», «Про роботу 
експертно-перевірної комісії державного архіву у 2016 році»

ІІІ декада 
березня

Засідання
14.03.2017

колегії проведено

Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області: 
«Про підсумки роботи Головного управління Держгеокадастру 
у Донецькій області за 2016 рік»;
«Про план перевірок на I квартал 2017 року щодо питань 
дотримання земельного законодавства, використання та 
охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості 
ґрунтів та організацію його виконання»;

II декада січня Андрейко М.А.-
в.о. начальника
Головного
управління
Держгеокадаст-
ру у Донецькій
області

Засідання
28.02.2017

колегії відбулось
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«Про стан продажу права оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності на 
території Донецької області та стан розпорядження 
земельними ділянками, які сформовані в результаті 
інвентаризації земель сільськогосподарського призначення»; 
«Про результати обстеження наявності та фізичного стану 
пунктів Державної геодезичної мережі України»

9. Управління з питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації:

«Про перелік заходів з фізичної культури та спорту 
Донецької області на 2017 рік, які фінансуються за рахунок 
обласного бюджету», «Про стан виконавської дисципліни та 
організація роботи зі зверненнями громадян у 2016 році», 
«Про стан розвитку баскетболу у Донецькій області», «Про 
формування та затвердження списку спортсменів Донецької 
області -  кандидатів на призначення стипендій перспективним 
спортсменам Донецької області на 2017 рік», «Про договірні 
відносини між управлінням з питань фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації та громадськими організаціями з 
видів спорту», «Про присвоєння спортивних звань»;

Андрейко М. А.-
в.о. начальника
Головного
управління
Держгеокадаст-
ру у Донецькій
області

Мицик В.П. -  Засідання колегії проведено 
начальник 24.02.2017

ІІІ декада січня управління з 
питань фізичної 
культури та
спорту облдерж
адміністрації

«Про зведений рейтинг показників для проведення I декада березня Проведено 30.03.2017
рейтингової оцінки керівників органів управління фізичною 
культурою та спортом міськвиконкомів та 
райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій за 
2016 рік», «Про зведений рейтинг з видів спорту Донецької 
області за 2016 рік (у розрізі міст та районів)», «Про підсумки 
роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих
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дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву 
Донецької області за 2016 рік», «Про хід підготовки 
спортсменів з пауерліфтингу до Х Всесвітніх ігор», «Про 
роботу Донецького обласного центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх», «Про формування списку 
спортсменів Донецької області -  кандидатів на участь у ХХХІІ 
літніх Олімпійських іграх
2020 року в м. Токіо (Японія) на 2017 рік (елітна, провідна, 
резерв)», «Про договірні відносини між управлінням з питань 
фізичної культури та спорту облдержадміністрації та 
громадськими організаціями з видів спорту», «Про присвоєння 
спортивних звань»;

«Про хід виконання програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Маріуполь» (спільне засідання колегій 
управління з фізичної культури і спорту Маріупольської 
міської ради та управління з питань фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації), м. Маріуполь

Проведення нарад

1. Нарада з:
директорами професійно-технічних навчальних закладів за 

підсумками роботи за I семестр 2016 -  2017 навчального 
року;

заступниками директорів професійно-технічних 
навчальних закладів з питань профілактики і попередження 
правопорушень серед учнівської молоді у 2017 році;

директорами шкіл-інтернатів;

Мицик В.П. -  
начальник 
управління з 
питань фізичної 
культури та
спорту облдерж
адміністрації

ІІІ декада Перенесено на І декаду квітня
березня 2017

Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації

Оксенчук Н.В. -  Наради проведено згідно з 
січень директор планом: 22.02.2017

департаменту 
освіти і науки

січень облдержадмініст 27.01.2017
рації

лютий 16.02.2017
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2.

начальниками (завідувачами) управлінь (відділів) освіти 
міських рад та райдержадміністрацій, керівниками освіти 
об’єднаних територіальних громад;

лютий Оксенчук Н.В. -
директор
департаменту

10.02.2017

завідувачами районних (міських) психолого-медико- 
педагогічних консультацій;

лютий освіти і науки 
облдержадмініст

23.03.2017

завідувачами центрів практичної психології і соціальної 
роботи, методистами управлінь (відділів) освіти міських рад і 
райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну 
службу;

березень рації 16.02.2017

з відповідальними працівниками управлінь (відділів) 
освіти, керівниками інтернатних закладів обласної 
комунальної власності щодо забезпечення права дітей з 
особливими освітніми потребами на освіту;

лютий 22.03.2017

заступниками директорів з навчально-виховної роботи 
щодо соціального захисту учнів пільгових категорій в 
професійно-технічних навчальних закладах

березень Не проводилась. Перенесено на 
квітень 2017 року

Обласна нарада з директорами міських, районних центрів 
зайнятості: «Про підсумки роботи Донецької обласної служби 
за 2016 рік та пріоритети діяльності у 2017 році»

березень Рибалко В.М. -
директор
Донецького
обласного
центру
зайнятості

Нараду проведено 03.03.2017

35



№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

3.

4.

5.

Нарада:
«Про дотримання діючого порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання бюджетних 
запитів на 2017 рік»;

«Про використання бюджетних асигнувань закладами 
обласного підпорядкування та використання коштів за 2016 
рік», «Про підсумки діяльності хірургічної служби області», 
«Про організацію діяльності закладів III рівня надання 
медичної допомоги населенню на території Донецької 
області, підконтрольній українській владі»;

«Про надання якісної медичної допомоги дітям, хворим на 
цукровий діабет»;

«Про підсумки діяльності терапевтичної служби області»

Наради із заступниками міських голів і голів 
райдержадміністрацій з поточних питань розвитку галузі та 
стану підготовки до роботи в зимових умовах 2016-2017 років

Селекторні наради (за потреби)

Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації
Узун Ю.Г. -  Нараду проведено 19.01.2017 

Ш декада січня директор
департаменту
охорони

ІІІ декада здоров’я Нараду проведено 10.02.2017
лютого облдержадмініст Нараду проведено 09.02.2017

рації
Проведено 16.02.2017

І декада березня Проведено 24.03.2017

II декада Проведено 21.03.2017
березня

щомісяця Соловей О.С. -Наради проведено 24.01.2017, 
в.о. директора 16.02.2017; 20.02.2017, 24.02.2017;
департаменту 22.03.2017; 28.03.2017; 31.03.2017
житлово-кому
нального господ- 
дарства облдерж
адміністрації

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації
щосереди Андрейко М.А.- Селекторні наради проводилися 

в.о. начальника щосереди та за необхідністю 
Головного упра
вління Держгео- 
кадастру у До
нецькій області
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6. Нарада щодо перспектив забезпечення газопостачанням 
споживачів м. Авдіївка та Ясинуватського району з території, 
підконтрольній українській владі

7. Виїзні наради з питань створення індустріальних парків

8. Наради з питань створення індустріальних парків (разом з 
Донецькою агенцією регіонального розвитку)

9. Робоча нарада з питань розрахунків за електроенергію 
підприємствами середнього та малого бізнесу

10. Семінар-нарада з керівниками виконавчих органів міських 
рад та структурних підрозділів райдержадміністрацій щодо 
надання методологічної допомоги у вирішенні питань в сфері 
пасажирських перевезень автомобільним транспортом, 
проведення конкурсу на приміських внутрішньорайонних 
автобусних маршрутах загального користування

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації

лютий Литвинов А.В. -  Нараду не проведено. Звернулися 
директор до Центральних органів вищого
департаменту рівня (АПУ, КМУ)
розвитку 
базових галузей 
промисловості 
облдержадмініст 
рації

додатково до 
плану

сс Нараду проведено 
28.03.2017

16.03.2017,

додатково до 
плану

сс Проведено 12.01.2017, 
03.02.2017, 07.03.2017

24.01.2017,

додатково до 
плану

сс Проведено 23.03.2017

додатково до 
плану

Литвинов А.В. -
директор
департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

Проведено 28.02.2017

37



№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

5.

Інші заходи

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))

Вілінський Є.С.
протягом
кварталу

-  перший заступник голови облдержадміністрації
Головко О.П. -  Протягом кварталу забезпечено
директор організацію прийомів іноземних
департаменту делегацій у Донецькій області
інвестиційно-
інновацій-ного
розвитку і
зовнішніх
відносин
облдержадмініст
рації

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

протягом
кварталу

Робота з зазначеного питання 
продовжується

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

протягом
кварталу

Робота з зазначеного питання 
продовжується

Координація роботи щодо залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги

протягом
кварталу

Робота з зазначеного питання 
продовжується

Робота:
над оновленням карти Донецької області з нанесенням 

міст розташування об’єктів, які реалізуються за рахунок 
міжнародних донорських організацій;

протягом
кварталу

Робота з зазначеного питання 
продовжується
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з проектами, що можуть реалізуватися за рахунок коштів 
секторальної бюджетної підтримки ЄС;

над залученням грантових коштів для реалізації проектів 
на території області;

в рамках проекту «Академія доброго упорядкування та 
підвищення компетентності Європи» (AGREE)

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

Головко О.П. -
директор
департаменту
інвестиційно-
інноваційного
розвитку і
зовнішніх
відносин
облдержадмініст
рації

протягом -“- Робота з зазначеного питання
кварталу продовжується

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

Протягом кварталу забезпечено 
інформаційні бази та візуальні 
матеріали з питань розвитку 
області

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

Робота з зазначених питань 
продовжується
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9.

10.

11.

12.

13.

Оновлення інвестиційного паспорту області протягом
кварталу

Проведення атестації лікарів акушерів-гінекологів (за 
окремим графіком)

протягом
кварталу

Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю протягом 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за кварталу
окремим графіком)
Розробка та затвердження плану профілактичних щеплень на II декада січня 
2017 рік
Забезпечення надходжень до бюджету за рішеннями щомісяця
(ухвалами) адміністративних судів, пов'язаних зі стягненням 
податкового боргу

Головко О.П. -  Робота з зазначеного питання
директор продовжується
департаменту
інвестиційно-
інноваційного
розвитку і
зовнішніх
відносин
облдержадмініст
рації
Узун Ю.Г. -  Атестацію проведено 28.02.2017 
директор 
департаменту 
охорони 
здоров’я 
облдержадмі
ністрації

-“- Атестацію проведено 10.02.2017

-“- Проведено 12.01.2017

Погорєлий С.С.- Протягом кварталу надходження
начальник за рішеннями (ухвалами)
Головного адміністративних судів,
управління ДФС пов’язаних зі стягненням 
у Донецькій податкового боргу склали 
області 687,8 тис. гривень

40



№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

14. Підготовка інформації:
про стан виконання доведених завдань по мобілізації 

коштів до бюджетів всіх рівнів за звітний період;
про стан надходжень та виконання доведених завдань до 

Зведеного бюджету;
для проведення моніторингу стану розвитку малого та 

середнього підприємництва, рейтингової оцінки результатів 
діяльності голів райдержадміністрацій та міських рад (за 
потреби)

15. Розробка прогнозу надходжень податків і платежів до 
Державного та місцевого бюджетів до Програми 
економічного і соціального розвитку Донецької області на 
2017 рік

16. Реалізація комплексу профілактичних заходів, спрямованих 
на попередження корупційних діянь з боку працівників 
Головного управління ДФС у Донецькій області, а також 
недопущення протиправних дій по відношенню до посадових 
осіб служби при виконанні ними службових обов’язків (за 
окремим планом)

Погорєлий С.С.- Підготовлено та надано до
щомісяця начальник Департаменту економіки

Головного облдержадміністрації аналітичні
щоп’ятниці управління ДФС матеріали про стан виконання

у Донецькій доведених завдань по мобілізації
протягом області коштів до бюджету усіх рівнів за
кварталу звітні періоди та інформацію про 

підсумки виконання зведеного 
бюджету у розрізі податків

протягом До Департаменту економіки
кварталу облдержадміністрації листом 

від 14.02.2017 № 1324/10/05-99- 
07-01-27 надано уточнені 
показники до проекту Програми 
економічного і соціального 
розвитку Донецької області на 
2017 рік

У І кварталі 2017 року проведено 
10 службових розслідувань та 
перевірок, складено 2
адміністративних протоколи про 
скоєння корупційного
правопорушення. За матеріалами 
управління внутрішньої безпеки 
Головного управління ДФС у 
Донецькій області прокуратурою 
Донецької області внесено

протягом
кварталу
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Погорєлий С.С.- відомості про вчинення 
начальник кримінальних правопорушень до
Головного Єдиного реєстру досудових
управління ДФС розслідувань та розпочато 2 
у Донецькій кримінальні провадження. Також 
області проведено 211 профілактичних

антикорупційних заходів (бесід, 
лекцій, виступів у колективах). 
Крім того, з метою недопущення 
призначення осіб, які не 
відповідають вимогам діючого 
законодавства та надалі можуть 
скомпрометувати діяльність
Головного управління ДФС у 
Донецькій області, проведено 39 
перевірок кандидатів на посади 
державних службовців до органів 
відомства

17. Конкурс на заміщення вакантної посади генерального додатково до 
директора КП «Донпостачкомплект» плану

Литвинов А.В. -  Конкурс відбувся 27.03.2017
директор
департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації
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18. Комісійне обстеження території промислового майданчика за додатково до Литвинов А.В. -  Обстеження відбулось 16.03.2017 
межами селища Адамівка за зверненням депутата плану директор 
Хрестищенської сільської ради Кульченко Ю.С. департаменту

розвитку 
базових галузей 
промисловості 
облдержадмініст 
рації

Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації

19. Фінансування пенсійних виплат протягом Рад Н.С. -  Протягом кварталу забезпечено
кварталу начальник голо- своєчасне, відповідно до графіка, 

вного управлінь- фінансування коштів на виплату 
ня Пенсійного пенсій 
фонду України в 
Донецькій 
області

20. Здійснення пілотного впровадження нових стандартів 
обслуговування громадян з використанням централізованих 
технологій

протягом
кварталу

Рад Н.С. -  
начальник голо
вного управлінь- 
ня Пенсійного 
фонду України в 
Донецькій 
області

Нові стандарти обслуговування 
громадян з використанням 
централізованих технологій
впроваджуються в усіх
територіальних управліннях
Пенсійного фонду області, а 
також формування довідників у 
підсистемі «призначення та 
виплати пенсій на базі 
електронної пенсійної справи»
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21. Засідання обласної психолого-медико-педагогічної комісії

22. Моніторинг працевлаштування випускників професійно- 
технічних навчальних закладів Донецької області

18, 25 січня Оксенчук Н.В. - Засідання проведено:18.01.2017,
директор 25.01.2017
департаменту
освіти і науки
облдержадмініст
рації

лютий -“- Проведено 28.02.2017

23. Проведення:
перевірок професійно-технічних навчальних закладів щомісяця 

області з питань організації навчально-виховного процесу;

моніторингу внутрішньо переміщених осіб в дошкільних, 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах Донецької області;

моніторингу якості професійно-технічної освіти у 
професійно-технічних навчальних закладах Донецької 
області;

проведення засідань атестаційних комісій І-ІІ рівнів;
ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека»;
відкриття музейної експозиції «Народна війна» (м. 

Бахмут);

щомісяця, до 15 
числа 

щомісяця, 
до 25 числа 

березень 
протягом 
кварталу

січень, лютий, 
березень

Засідання проведено згідно з 
планом з 06 по 10 лютого 2017,
13.02.2017, 14.02.2017, 17.02.2017, 
з 20 по 24 лютого 2017,
27.02.2017, 28.02.2017, 03.03.2017, 
з 13 по 17.03.2017, з 20 по
24.03.2017, з 27 по 31.03.2017. 
Проведено 16.01.2017, 20.02.2017,
20.03.2017

Проведено 16.01.2017, 20.02.2017,
20.03.2017,

Проведено 30.03.2017 
Проведено 27.03.2017

Проведено 20.01.2017, 17.03.2017,
31.03.2017
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24.

обласні заходи до Дня національної культури та 
Шевченківських днів;

обласні заходи до Дня Соборності України; 
обласний фестиваль Різдвяних традицій «Різдвяне диво»; 
обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для 

дітей та юнацтва «Різдвяні канікули»;
обласна виставка-конкурс «Вифлеємська зірка»

Організація переведення закладів культури на територію, 
підконтрольну українській владі

березень Оксенчук Н.В. -  
директор

січень департаменту
січень освіти і науки

січень, лютий 

січень

облдержадмініст
рації

протягом Певна А.В. -
кварталу начальник 

управління 
культури і 
туризму 
облдержадмі
ністрації

Проведено 08,09 березня 2017

Проведено 19, 20 січня 2017 
Проведено 13.01.2017 
Проведено 30.01.2017, 20.02.2017

Проведено 12.01.2017

Проводиться організаційна робота 
по відновленню функціонування 
закладів культури області, які 
переведені на територію, 
підконтрольну українській владі

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

протягом
кварталу

09.01.2017 в населених пунктах 
Донецької області (мм. Крама
торськ, Костянтинівка,
Бахмутського району) відбулися 
виступи творчого фольклорного 
колективу «Джерело Розточчя» 
Жовтівського районного
Народного дому м. Жовква 
Львівської області для мешканців 
Донеччини та військових
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26. Участь у заходах, організованих закладами культури області 
та пересувними концертними групами

протягом
кварталу

Певна А.В. 
начальник 
управління 
культури 
туризму 
облдержадмі
ністрації

- 14.01.2017-відбувся 
Всеукраїнський флешмоб зі 
спільного виконання різдвяної 

і колядки «Нова радість стала», 
різдвяними вертепами та 
костюмованими дійствами
студентами Української Академії 
Лідерства з різних регіонів 
України в м. Краматорську, 
м. Слов’янську, м. Миколаївці, 
м. Лимані, м. Святогірську, 
с. Сергіївці
15.01.2017- відбувся благодійний 
виступ фолк-метал гурту «Тінь 
сонця» в Краматорській школі 
мистецтв № 1.
15.01.2017- відбувся виступ
польського гурту «У о^і»  в
м. Краматорську.
З 06 по 12 березня 2017- 
проведено концерти «Жива душа 
поетова святая», присвячених 
роковинам Т.Г.Шевченка, за 
участю академічного
інструментального ансамблю 
«Високий Замок» та солістів 
Львівської обласної філармонії у 
містах Костянтинівка, Волноваха, 
Курахове, Миронівське, Бахмут,
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Певна А.В. 
начальник 
управління 
культури 
туризму 
облдержадмі
ністрації

- Ясинуватському районі. 
24.03.2017-відбувся благодійний 
виступ фолк-метал гурту «Тінь 

і сонця» в Бахмутському коледжі 
мистецтв ім. І.Карабиця

27. Участь у заходах, організованих політичними партіями та 
громадськими організаціями

протягом Биченко Л.А.- Проведено:
кварталу в.о. директора 14 лютого-проведено засідання за

департаменту участю керівництва області з
інформаційної питань блокади з ОРДЛО; 
та внутрішньої 16 лютого-проведено урочистий 
політики захід «Відкриття року
облдержадмініст Реформації» за участю 
рації керівництва області;

21 лютого-проведено засідання
робочої групи з реалізації 
пріоритетних заходів щодо 
сприяння зміцнення національної 
єдності та консолідації 
українського суспільства,
підтримки ініціатив громадськості 
у цій сфері;
22 лютого-проведено зустріч з 
міжнародними організаціями 
щодо вирішення питань ВПО; 
29.01.2017-участь у Смолоскипній 
ході на честь Героїв Крут;
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Биченко Л.А.- 
в.о. директора 
департаменту 
інформаційної 
та внутрішньої 
політики 
облдержадмініст 
рації

11.02.2017,18.02.2017, 06.03.2017, 
11.03 2017-участь у віче у 
м. Краматорськ;
11 березня-участь у презентації 
ІТ-проекту "Система он-лайн 
обращений к депутатам местных 
советов";
20 березня-участь у прес-
конференції «Індекс
демократичного розвитку
областей України -  2016.
Презентація результатів по
Донецькій області»;
16 березня-участь у презентації 
програми «Успішні локальні 
громади»;
23-24 березня-участь у тренінгу- 
семінарі «Громадська Рада:
ефективні комунікації з владою та 
проведення консультацій з
громадськістю»;
27 березня-участь у зустрічі з 
представниками ПРООН стосовно 
проведення тренінгів-семінарів 
для представників громадських 
рад та органів місцевого 
самоврядування;
29 березня-участь у відкритті хабу 
для громадських ініціатив
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протягом Биченко Л.А.- 14 березня 2017 року проведено
кварталу в.о. директора зустріч голови

департаменту облдержадміністрації,керівника
інформаційної обласної військово-цивільної
та внутрішньої адміністрації П.І.Жебрівського з
політики учасниками АТО
облдержадмініст 
рації

29. Сприяння релігійним організаціям області в урочистому січень-лютий 
відкритті року, присвяченому святкуванню відзначення 
500-річчя Реформації в Донецькій області

16 лютого 2017 року відбулося 
урочисте відкриття року, 
присвячене святкуванню 
500-річчя Реформації в Донецькій 
області

28. Підготовка та проведення зустрічі керівництва 
облдержадміністрації з громадськістю

30. Участь у підготовці та проведенні нарад та засідань з питань протягом 
впровадження адміністративно -  територіальних реформ кварталу 
Донецької області (за необхідністю)

31. Координація роботи щодо:
діяльності громадської ради при облдержадміністрації;

протягом
кварталу

Протягом кварталу надавалась 
підтримка управлінням проведено 
ряд запланованих зустрічей з 
питань децентралізації влади, 
об’єднання громад, необхідності 
впровадження реформ децентра
лізації в Донецької області

25 січня 2017 року проведено 
планове засідання громадської 
ради при облдержадміністрації;
14 лютого 2017 року проведено 
позачергове засідання громадської 
ради при облдержадміністрації;
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виконання Регіонального плану заходів з увічнення пам’яті 
захисників України на період до 2020 року у Донецькій 
області;

виконання заходів, передбачених внесенням змін до 
адміністративно-територіального устрою області

Биченко Л.А.- 23 березня 2017 року проведено 
в.о. директора засідання комітету громадської 
департаменту ради щодо виконання обласного 
інформаційної бюджету 2016 року та 
та внутрішньої перспективи і шляхи його 
політики реалізації у 2017 році.
облдержадмініст 14 березня 2017 року відбулась 
рації зустріч голови

облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації П. І. Жебрівського з 
учасниками антитерористичної 
операції.
Протягом І кварталу 2017 року 
зміни в адміністративно- 
територіальному устрої Донецької 
області не відбувались

32. Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 
релігійних свят:

Свято Богородиці Діви Марії (католицьке свято); 
Богоявлення (католицьке свято);
Різдво Христове (православне свято);
Хрещення Господнє (католицьке свято);
Богоявлення. Хрещення Господнє (православне свято); 
Стрітення Господнє (католицьке свято);
Стрітення Господнє (православне свято);
Пурим (іудейське свято);
Благовіщеня Діви Марії (католицьке свято)

-“- Протягом кварталу керівникам
1 січня релігійних організацій, парафії,
6 січня які зареєстровані на території
7 січня підконтрольній Україні,
8 січня надавалась всебічна підтримка в
19 січня організації та проведенні

2 лютого релігійних свят
15 лютого
12 березня

25 березня
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33. Сприяння громадським організаціям у проведенні 
меморіальних та культурних заходів з відзначення 72-ї 
річниці Голокосту

34. Участь у підготовці та проведенні заходів з нагоди річниці 
Чорнобильської катастрофи

35. Розробка Стратегії соціально-економічного розвитку 
територій Званівської та Верхньокам’янської сільських рад 
Бахмутського району

36. Підготовка законопроектів по вирішенню питання щодо 
зміни адміністративно-територіального устрою районів 
Донецької області для отримання права проведення перших 
виборів

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

27 січня Биченко Л.А.- 
в.о. директора 
департаменту 
інформаційної 
та внутрішньої 
політики 
облдержадмініст 
рації

Проведено зональний семінар- 
практикум «Кращі практики 
протидії антисемітизму, 
ромофобії, упередженню та 
ворожнечі в системі 
суспільствознавчої освіти»

лютий-
березень

сс 04 квітня 2017 року планується 
робоча зустріч керівництва 
області з представниками 
громадських організацій, які 
опікуються постраждалими від 
Чорнобильської катастрофи

протягом
кварталу

сс Засідання робочої групи відбулося 
15.03.2017

протягом
кварталу

сс Протягом кварталу зміни в 
адміністративно-територіальному 
устрої Донецької області не 
відбувались

протягом
кварталу

сс 23.02.2017-участь у робочій нараді 
стосовно заходів, спрямованих на 
реалізацію деяких засад державної 
внутрішньої політики щодо 
окремих районів Донецької та 
Луганської областей;
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Биченко Л.А.- 27.02.2017-участь у тренінгу з 
в.о. директора політичного фінансування щодо 
департа-менту політичного фінансування; 
інформаційної 09.03.2017-проведено зустріч з 
та внутрішньої представниками ПРООН стосовно 
політики формування навчальних семінарів
облдержадмініст для представників громадських 
рації рад при виконкомах та органах

місцевого самоврядування;
16.03.2017- участь у презентації 
програми «Успішні локальні 
громади»;
20.03.2017- відбулась робоча
зустріч щодо проведення 
засідання круглого столу з 
представниками громадських рад 
Донецької області та
представниками інститутів
громадянського суспільства з 
інших областей;
23-24.03.2017-участь у тренінгу- 
семінарі «Г ромадська Рада: 
ефективні комунікації з владою та 
проведення консультацій з 
громадськістю»;
29.03.2017- участь у відкритті хабу 
для громадських ініціатив;
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Биченко Л.А.- 30.03.2017-участь у публічній 
в.о. директора дискусії «Виборча Реформа 
департа-менту Challenge»;
інформаційної 31.03.2017-участь у засіданні 
та внутрішньої круглого столу «Аналіз рівня 
політики ефективності місцевого
облдержадмініст самоврядування сходу України» 
рації

38. Організаційне забезпечення участі керівництва міст та 
районів області у заходах, які проводяться 
облдержадміністрацією

39. 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

Заступник голови -  керівник апарату облдержадміністрації
протягом Мосіна О.О. -
кварталу начальник

організаційно
го управління 
облдержадміні
страції

Засідання колегії облдержадмі
ністрації 23.02.2017, 23.03.2017. 
Додатково до плану: 
заслуховування у голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації міських голів, голів 
райдержадміністрацій, керівників
ВЦА 15.02.2017, 16.02.2017,
21.02.2017, 01.03.2017,
09.03.2017

протягом
кварталу

Організаційно забезпечення 
візиту Першого заступника 
Голови Верховної Ради України 
Ірини Геращенко, народного 
депутата Марії Іонової та 
Міністра з питань тимчасово 
окупованих територій та 
внутрішньопереміщених осіб
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Мосіна О.О.- 
начальник ор
ганізаційного 
управління 
облдержадмініс 
трації

України Вадима Черниша до 
Донецької області (КПВВ 
«Майорськ», мм. Дружківка, 
Костянтинівка, Часів Яр, Бахмут, 
Краматорськ) (12.01.2017);

Забезпечення робочих поїздок 
голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації в міста та 
райони області:
робочі поїздки для ознайомлення 
з ходом інфраструктурних 
проектів та реконструкцій 
опорних шкіл
до смт Билбасівка (14.01.2017,
28.01.2017, 12.02.2017,
04.03.2017), м. Бахмут 
(14.01.2017, 28.01.2017,
20.02.2017, 04.03.2017),

м. Сіверськ (14.01.2017,
12.02.2017, 04.03.2017), 
м. Часів Яр (14.01.2017,
28.01.2017, 12.02.2017,
04.03.2017) ,
м. Костянтинівка (14.01.2017,
28.01.2017, 12.02.2017,
04.03.2017) , м. Дружківка
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Мосіна О.О.- 
начальник ор
ганізаційного 
управління 
облдержадмініс 
трації

(14.01.2017, 28.01.2017,
12.02.2017, 04.03.2017), м. 
Краматорськ (14.01.2017,
28.01.2017, 12.02.2017,
04.03.2017) , Костянтинівського 
району, (14.01.2017, 28.01.2017,
12.02.2017, 04.03.2017), 
м. Маріуполь (18.01.2017,
14.02.2017) ,
м. Волноваха (18.01.2017,
14.02.2017) ,
м. Вугледар (18.01.2017,
14.02.2017) ,
м. Добропілля (25.01.2017,
05.03.2017) , Покровського 
району (25.01.2017, 05.03.2017), 
м. Покровськ (25.01.2017,
05.03.2017) ,
м. Селидове (25.01.2017), 
м. Лиман (28.01.2017), 
м Слов’янськ (28.01.2017), 
м. Миколаївка (04.03.2017), 
Бахмутського району
(12.02.2017) , КПВВ «Майорськ»
(20.02.2017) , Добропільського 
району (05.03.2017), 
Великоновосілківського району
(11.03.2017) ;
Забезпечення робочих зустрічей
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Мосіна О.О.- 
начальник ор
ганізаційного 
управління 
облдержадмініс 
трації

голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації з 
іноземними делегаціями: 
зустріч з послом Франції
(18.01.2017);
з делегацією Королівства Данії та 
Міністерства іноземних справ 
України (м. Маріуполь
31.01.2017) ;
з французькою делегацією 
(КПВВ «Гнутове» м. Маріуполь,
01.02.2017) ;
Надзвичайним та Повноважним 
Послом Латвійської Республіки в 
Україні Юрісом Пойкансом 
(передача гуманітарної 
допомоги, м. Краматорськ
22.02.2017) ;

Міністром закордонних справ 
Люксембургу Ж. Ассельборном 
та делегацією Міністерства 
закордонних справ України, 
спільна зустріч у м. Волноваха з 
Валерією Лутковською 
Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини
(13.03.2017);
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40. Проведення аналізу за 2016 рік:
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 на 2016 рік

Забезпечення участі голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації у заходах з 
урочистого відкриття Центру 
безпеки Черкаської ОТГ та 
Центру безпеки Октябрської ОТГ
(26.01.2017),
в урочистому врученні ордерів та 
ключів від квартир родинам 
учасників бойових дій (м. Бахмут
03.02.2017) ,
у відкритті Східноєвропейського 
форуму «Реформи в перспективі 
Південного Донбасу», в 
урочистому врученні трамваїв,
(м. Маріуполь, м. Волноваха, м. 
Вугледар, м. Мар’їнка
30.03.2017)

січень -“- Інформацію про стан роботи зі
здійснення контролю за 
виконанням органами місцевого 
самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої 
влади у Донецькій області 
підготовлено 20.01.2017;
Аналіз організаційної роботи 
виконавчих органів міських рад,

Мосіна О.О. -  
начальник 
організаційно
го управління 
облдержадмініс 
трації
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Мосіна О.О. -  райдержадміністрацій 
начальник підготовлено 27.01.2017; 
організаційно- Інформацію про стан виконання 
го управління Плану здійснення контролю 
облдержадмініс Донецькою
трації облдержадміністрацією за

виконанням органами місцевого 
самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої 
влади за 2016 рік підготовлено
20.01.2017.

41. Підготовка аналізу виконання плану роботи 
облдержадміністрації на IV квартал 2016 року

II декада січня Аналіз виконання плану роботи 
облдержадміністрації за IV 
квартал 2016 року підготовлено 
19.01.2017

42. Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 
реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 
відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 
виборців»

протягом Кир’язієв О.В. - Робота проводилася протягом
кварталу начальник

відділу
адміністрування
Державного

кварталу

реєстру
виборців
облдержадмі-
ністрації
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43. Технічна підтримка роботи тимчасових серверів протягом 
облдержадміністрації (веб-сайт, поштовий сервер, файловий кварталу 
сервер, сервер електронного документообігу)

44. Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 
апараті облдержадміністрації

протягом
кварталу

45. Обслуговування системи електронної корпоративної пошти протягом 
між структурними підрозділами облдержадміністрації, кварталу 
райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування

Білокопитий Протягом кварталу надавалася 
В.В. -  постійна підтримка роботи
начальник тимчасових серверів облдержадмі-
відділу інформа- ністрації для безперебійної роботи 
ційно - комп’ю- поштового серверу, файлового 
терного забезпе- серверу, серверу електронного 
чення облдерж- документообігу 
адміністрації

-“- Протягом кварталу проведено
роботи щодо підключення та 
обслуговування комп’ютерної та 
периферійної техніки, встанов
лення програмного забезпечення в 
апараті облдержадміністрації 

-“- Проведено роботу щодо технічної
підтримки користувачів системи 
електронної корпоративної пошти

46. 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 
довідки та надання її заступнику голови - керівнику апарату 
облдержадміністрації

щомісяця, 
І декада

Гончарова О.К. 
-  начальник 
управління з 
питань звернень 
громадян та 
доступу до 
публічної 
інформації 
облдержадмініст 
рації

Протягом кварталу готувалися 
довідки голові облдержадміні
страції, керівнику обласної 
військово-цивільної адміністрації 
щодо додержання графіків 
особистих прийомів осіб, які 
потребують безоплатної
первинної правової допомоги, 
особистих, виїзних прийомів і 
«Г арячих ліній» керівництвом 
облдержадміністрації
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47. Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про 
підсумки роботи із зверненнями громадян для надання: 

Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Адміністрації Президента України;
Апарату Верховної Ради України;
голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово- 

цивільної адміністрації.

до 10 січня 
до 20 січня 
до 13 січня 
до 30 січня

Гончарова О.К. Направленні статистичні звіти та
-  начальник аналітичні довідки:
управління з 06.01.2017;
питань звернень 19.01.2017;
громадян та 13.01.2017;
доступу до 27.01.2017
публічної
інформації
облдержадмініст
рації

48. Складання анкети до Секретаріату Кабінету Міністрів до 13 січня 
України про організацію виконання Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» у Донецькій області

Складено та направлено анкету до 
Секретаріату Кабінету Міністрів 
України про організацію 
виконання Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» у 
Донецькій області 13.01.2017

49. Надання інформації до Адміністрації Президента України 
щодо виконання деяких пунктів Указу Президента України 
від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами 
виконавчої влади доступу до публічної інформації»

до 30 січня Гончарова О.К.
-  начальник 
управління з 
питань звернень 
громадян та 
доступу до 
публічної 
інформації 
облдержадмініст 
рації

Підготовлено та направлено 
інформацію до Адміністрації 
Президента України щодо 
виконання деяких пунктів Указу 
Президента України
від 05.05.2011 № 547/2011
«Питання забезпечення органами 
виконавчої влади доступу до 
публічної інформації» 27.01.2017
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50. Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 
секретної інформації під час відвідування 
облдержадміністрації іноземцями

51. Узагальнення відомостей про від’їзд за кордон працівників 
облдержадміністрації, яким надано допуск до державної 
таємниці, та результатів співбесід з ними після їх повернення

52. 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 2016 рік за формою 1-ДВА, 
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 27 
березня 2014 року № 347

протягом Липовий О.В. -  Протягом кварталу вжито
кварталу завідувач необхідних заходів щодо

сектору недопущення просочення (витоку)
режимно- секретної інформації під час
секретної робо- відвідування облдержадмініст- 
ти облдерж- рації іноземцями 
адміністрації

до 25 березня -“- Узагальнення відомостей про
від’їзд за кордон працівників 
облдержадміністрації здійснено у 
зазначений термін

I декада січня Пшенична А.В.- Затверджено річний звіт 
в.о. завідувача діяльності внутрішнього аудиту 
сектору № 2 вх.01-9535-13/02
внутрішнього 
аудиту
облдержадмініст
рації

53. Аналіз стану виконавської дисципліни в структурних 
підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 
за IV квартал 2016 року

січень Россоха Н.Є. -  Підготовлено аналіз стану 
начальник уп- виконавської дисципліни та 
равління діло- надано заступнику керівника 
водства та кон- апарату облдержадміністрації 
тролю облдерж
адміністрації

61



№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

54. Засідання експертно-перевірної комісії державного архіву 
області

щомісяця, ІІІ Пирожкова Н.В. Засідання комісії проведено: 
декада -  в.о. директора 25.01.2017, 22.02.2017, 29.03.2017 

державного 
архіву 
Донецької 
області

55. Засідання тендерного комітету апарату облдержадміністрації 
(у разі необхідності)

протягом
кварталу

Погребняк Я.О. Прийнято участь у засіданні
-  начальник тендерного комітету апарату
юридичного облдержадміністрації
управління
облдержадмініст
рації

56. Проведення роботи щодо представлення до нагородження протягом 
відзнаками облдержадміністрації, урядовими та державними кварталу 
нагородами з нагоди загальнодержавних та професійних свят

Огданська Т.М.- Розглянуто 250 комплектів
начальник нагородних документів та надані
управліньня відповіді про прийняте рішення
кадрового
забезпечення та
з питань
нагород
облдержадмініст
рації
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57. 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;

проведення комплексу весняно-польових робіт в 
агрокліматичних умовах на території Донецької області під 
урожай у 2017 році;

складання розрахунку-прогнозу фінансового забезпечення 
з підготовки та проведення комплексу весінніх польових 
робіт в сільськогосподарських підприємствах Донецької 
області у 2017 році

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації
протягом Дзигім О.В. -  Протягом кварталу проведено 263 
кварталу в.о. директора ярмарки реалізовано продукції на 

департаменту 15,8 млн. грн. 
агропромислово
го комплексу 02.03.2017 року проведено 
комплексу та обласний семінар-навчання з
розвитку сіль- питань впровадження у
ських територій виробництво інтенсивних

технологій вирощування с. -г. 
культур та організації проведення 
комплексу весняно-польових 
робіт в агрокліматичних умовах 
2017 року на території області 
Згідно з оперативною
інформацією наданою
управліннями з питань
агропромислового комплексу 
Донецької області було визначено 
потребу в коштах
сільськогосподарських підпри
ємств для проведення комплексу 
весняно-польових робіт у 2017 
році та джерел їх фінансового 
забезпечення.
Так. загальна потреба в коштах 
складає 2407,99 млн. грн. Потреба 
в коштах на 1 га ріллі складає 
3288,45 грн.
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58. Аналіз виробничої діяльності харчових і переробних 
підприємств області за підсумками роботи

протягом Дзигім О.В. -
кварталу в.о. директора

департаменту 
агропромислово 
го комплексу 
комплексу та 
розвитку сіль
ських територій

За період січень-лютий 2017 року 
збільшилося виробництво м’яса 
свиней свіжого чи охолодженого 
на 7,7%, ковбасних виробів на 
9,9%, Зменшилися обсяги 
виробництва виробництво м’яса 
великої рогатої худоби свіжого чи 
охолодженого на 36,4%, молока 
обробленого рідкого на 21,8%, 
кондитерських виробів на 71,5%, 
хліба та хлібобулочних виробів на 
10,1%, борошна на 75,7%. 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

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

протягом -“- Протягом кварталу видано 2
кварталу племінних свідоцтва (сертифіката)

племінних (генетичних) ресурсів 
на поголів'я племінних тварин 
ТОВ «Піг Фарм» Волноваського 
району
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60. 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»

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
протягом Кобижча В.П.- Протягом кварталу проведено
кварталу директор депар- роботу з організації надання

таменту з пи- гуманітарної та іншої допомоги 
тань цивільного населенню, що мешкають вздовж 
захисту, мобілі- лінії розмежування та для 
заційної та обо- ліквідації наслідків надзвичайної 
ронної роботи ситуації у містах Мар’їнка та 
облдержадмініст Красногорівка, місті Авдіївка та 
рації населених пунктах

Ясинуватського району

61. Організація та координація дій органів управління додатково до 
Авдіївської та Ясинуватської ВЦА з ліквідації наслідків плану 
надзвичайної ситуації, яка виникла під час ведення бойових 
дій в населених пунктах Ясинуватського району та місті 
Авдіївка

Організація та координація дій 
органів управління Авдіївської та 
Ясинуватської ВЦА відбувалась з 
30.01.2017 по 07.03.2017

62. Організація та виконання завдань у межах компетенції щодо додатково до 
сприяння операторам розмінування та суб’єктам протимінної плану 
діяльності у виконанні покладених на них завдань у сфері 
протимінної діяльності, забезпечення безпечного проведення 
аварійно-відновлювальних робіт

Протягом кварталу опрацьована 
341 заявка на проведення робіт

63. Засідання містобудівної ради (у разі надходження проектної 
документації)

протягом
кварталу

Кузьменко В.І. -  Засідання відбулося 02.02.2017 
начальник упра
вління містобу
дування та архі
тектури обдер- 
жадміністрації
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64. Обласний комітет щодо забезпечення доступності інвалідів та ІІІ декада 
інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної березня 
та інженерно-транспортної інфраструктури

65. Проведення обласного семінару головних архітекторів міст та 
районів області за підсумками роботи за 2016 рік

ІІІ декада 
березня

Кузьменко В.І. Перенесено на І декаду квітня, за
-  начальник проханням громадських
управління організацій осіб з інвалідністю.
містобу- Проведено 06.04.2017
дування та
архітектури
обдержадмініст
рації

-“- Перенесено на І декаду квітня.
Проведено 06.04.2017

66. Підготовка інформацій за 2016 рік про хід виконання розділу 
«Охорона навколишнього природного середовища» Програми 
економічного і соціального розвитку Донецької області на 
2016 рік та виконання планів природоохоронних заходів 
місцевих фондів охорони навколишнього природного 
середовища міст та районів

січень Натрус С.П. -  Виконано. Направлено лист на 
директор департамент економіки
департаменту облдержадміністрації від
екології та 30.01.2017 № 04-329 
природних 
ресурсів
облдержадмініст
рації

67. Проведення аналізу стану використання та освоєння коштів протягом
обласного фонду охорони навколишнього природного кварталу
середовища у 2016 році станом на 01.01.2017 відповідно до 
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 01.04.2016 
№251 «Про затвердження Програмних заходів обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища на 
2016 рік» (із змінами)

Виконано. Направлено листи на 
облдержадміністрацію від
10.01.2017 № 04-75, від 31.01.2017 
№ 04-357
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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 виконкомів міських рад, об’єднаним 
територіальним громадам з питань, що належать до 
компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації

протягом Скарга М.О. -  Протягом кварталу надавалася
кварталу директор оперативна консультативна

Департаменту допомога структурним підрозді-
фінансів лам облдержадміністрації, рай-
облдержадмініст держадміністраціям, фінансовим
рації органам та об’єднаним терито

ріальним 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»;

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

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

протягом Свинаренко О.І. -  Методична допомога надавалася
кварталу директор протягом кварталу

департаменту 
економіки 
облдержадмініст 
рації

67



№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

3. Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 
рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 
облдержадміністрації щодо запровадження електронної 
системи закупівель Рго2оіто

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»

5. Надання практичної та методичної допомоги виконавчим 
органам міських рад, райдержадміністраціям з питань 
підготовки інформації для внесення до Єдиного реєстру 
об’єктів державної власності

6. Надання виконавчим органам міських рад, рад, 
райдержадміністраціям, об’єднаним територіальним 
громадам практичної та методичної допомоги щодо 
виконання завдань, які зазначені програмами економічного і 
соціального розвитку міст, районів, об’єднаних 
територіальних громад області на 2017 рік

протягом
кварталу

Свинаренко О.І. -
директор
департаменту
економіки
облдержадмініст
рації

Консультативна допомога 
надавалась протягом кварталу

протягом
кварталу

сс Методична допомога надавалася 
протягом кварталу

протягом
кварталу

сс Методична допомога надавалася 
протягом місяця

протягом
кварталу

сс Практична та методична 
допомога надавалася протягом 
кварталу
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7. Здійснення контролю за виконанням Дружківською міською 
радою делегованих повноважень органів виконавчої влади

8. Перевірка роботи органів містобудування та архітектури:
Ясинуватської райдержадміністрації;

Олександрівської райдержадміністрації

9. Надання методичної та практичної допомоги 
райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування:

Дружківська міська рада;
Ясинуватська райдержадміністрація;

Олександрівська райдержадміністрація;

Костянтинівської міської ради

10. Проведення тематичної перевірки діяльності Торецької 
міської ради щодо здійснення контролю за належною 
організацією обслуговування населення підприємствами 
житлово-комунального господарства

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

Перевірку проведено 27.01.2017

ІІІ декада Перевірку проведено 27.02.2017
лютого

ІІІ декада Перевірку проведено 15.03.2017
березня

ІІІ декада січня Перевірку проведено 27.01.2017
ІІІ декада Перевірку проведено 27.02.2017
лютого

ІІІ декада Перевірку проведено 15.03.2017
березня

додатково до Перевірку проведено 22.02.2017
плану

лютий Соловей О.С. -  
в.о. директора 
департаменту 
житлово-кому
нального госпо
дарства обдер- 
жадміністрації

Перевірку здійснено 20.02.2017
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11. Надання методичної та практичної допомоги:
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

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

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

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

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

протягом
кварталу

Головко О.П. -
директор
департаменту
інвестиційно-
інноваційного
розвитку і
зовнішніх
відносин
облдержадмініст
рації

Надано методичну та практичну 
допомогу ТОВ НВФ «ББ
Полімер» (від 17.01.2017 № 10
926, від 10.02.2017 № 10-964, від
06.03.2017 № 10-995, від
14.03.2017 № 10-1015, від
16.03.2017 № 10-1021);
ТОВ «ДТК» (від 17.01.2017 № 10
925, від 17.01.2017 № 10-926, від
27.01.2017 № 10-940, № 10-943,
№10-942, № 10-941, від
17.02.2017 № 10-971, від
14.03.2017 № 10-1011, від
22.03.2017 № 10-1033);
ПАТ «АЗМК» (від 30.01.2017
№ 10-945, від 17.02.2017 № 10
970, від 23.03.2017 №10-1036).
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12. Моніторинг реалізації інфраструктурних проектів області, які 
планується реалізовувати у 2017 році за рахунок бюджетних 
та позабюджетних коштів

13. 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

14. Перевірка підготовленості у зв’язку з пониженням 
температури повітря стаціонарних пунктів обігріву у містах 
Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ

протягом Головко О.П. -  Робота з зазначеного питання
кварталу директор продовжується

департаменту 
інвестиційно- 
інноваційного 
розвитку і
зовнішніх 
відносин 
облдержадмініст 
рації

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації

29 березня Кобижча В.П.- 
директор 
департаменту з 
питань 
цивільного

Перевірку здійснено 29.03.2017

захисту, 
мобілізаційної 
та оборонної 
роботи
облдержадмініст
рації

додатково до Перевірку здійснено 05.01.2017
плану

71



№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

15. Перевірка стану справ з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи у структурних 
підрозділах Нікольської та Мангушської
райдержадміністрацій

16. Надання методичної та практичної допомоги з поліпшення та 
удосконалення стану роботи виконавчих органів з питань 
цивільного захисту Костянтинівської міської ради

17. Надання методичної допомоги структурному підрозділу з 
питань цивільного захисту Бахмутської райдержадміністрації

додатково до Кобижча В.П.- Перевірку здійснено з 14.02.2017
плану директор 

департаменту з 
питань 
цивільного 
захисту, 
мобілізаційної 
та оборонної 
роботи
облдержадмініст
рації

по 15.02.2017

додатково до сс Методична та практична
плану допомоги надавалися 27.02.2017

додатково до сс Методична та практична
плану допомоги надавалися 28.03.2017

18. 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 м. Дружківка

березень Ільченко М.В. -  Перевірку проведено з 21 по 
начальник 30.03.2017
Головного 
управління 
ДСНС України в 
Донецькій 
області

72



№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Кобижча В.П.-
директор
департаменту з
питань
цивільного
захисту,
мобілізаційної
та оборонної
роботи
облдержадмініст
рації

19. Перевірка організації роботи щодо дотримання положень 
Закону України «Про запобігання корупції»:

департаменту агропромислового комплексу та розвитку 
сільських територій облдержадміністрації;

Покровської міської ради;
Добропільської райдержадміністрації

ІІІ декада січня

III декада 
лютого 

ІІ декада 
березня

Ставицький О.М 
-  начальник 
управління 
взаємодії з 
правоохоронним 
и органами, 
запобігання та 
виявлення 
корупції
облдержадмініст
рації

Перевірки здійснено:

26.01.2017;

24.02.2017;
10.03.2017

20. Вивчення роботи виконкому Лиманської міської ради щодо ІІ декада 
виконання делегованих повноважень органів виконавчої березня 
влади (ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»)

Перевірку здійснено 20.03.2017

73



№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

21. Перевірка достовірності формування звітних документів та Мицик В.П. - Перевірку перенесено на І декаду
надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної начальник квітня 2017
культури і спорту у: управління з

м. Слов’янськ; ІІ декада лютого питань фізичної
Олександрівському районі ІІ декада культури та

березня спорту
облдержадмініст
рації

22. Аналіз актів та проведення тематичних перевірок ІІ декада лютого Перевірку перенесено на І декаду
м. Слов’янськ квітня 2017

23. Здійснення відповідно до законодавства контролю за 
належною експлуатацією та організацією обслуговування 
населення підприємствами транспорту м. Краматорськ (пп. 2 
п. «б» ст. 30 «Про місцеве самоврядування в Україні»)

24. Перевірка фактичного стану справ у виконкомі 
Новогродівської міської ради за напрямками роботи 
департаменту

додатково до Литвинов А.В. - Перевірку здійснено 14.02.2017
плану директор

департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

року

додатково до 
плану

Перевірку здійснено 15.03.2017
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Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації

25. 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

Россоха Н.Є. -
начальник
управління
діловодства та
контролю
облдержадмініст
рації

Вивчення відповідності норматив
них актів відбулося: 
Олександрівська
райдержадміністрація-02.03.2017; 
Новогродівська міська рада- 
10.03.2017;
Лиманська міська рада-22.03.2017

26. Надання методичної та практичної допомоги 
райдержадміністраціям, райрадам, виконавчим органам 
міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в 
частині впровадження та використання системи електронного 
документообігу, використання локальних мереж, поштових 
програм та роботи в мережі Інтернет

протягом Білокопитий Методична та практична допомога 
кварталу В.В. -  надавалася протягом кварталу

начальник 
відділу
інформаційно-
комп’ютерного
забезпечення
облдержадмініст
рації

27. Надання консультативно-методичної допомоги відділам протягом 
ведення Державного реєстру виборців з питань поповнення та кварталу 
використання бази даних Реєстру

Кир’язієв О.В. -  Консультативно-методична
начальник допомога надавалася протягом
відділу адмініст- кварталу
рування
Державного
реєстру
виборців
облдержадмініст
рації
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28. Здійснення контролю за виконанням доручень служби 
розпорядника реєстру виборців ЦВК відділами ведення 
Державного реєстру виборців

29. 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

протягом
кварталу

Кир’язієв О.В. -  Контроль здійснювався протягом 
начальник кварталу
відділу адмініст
рування 
Державного 
реєстру 
виборців 
облдержадмініст 
рації

-“- Контроль здійснювався протягом
кварталу

30. Здійснення контролю щодо ведення Державного реєстру 
виборців:

Костянтинівської міської ради;
Костянтинівської райдержадміністрації

31. Здійснення контролю щодо ведення Державного реєстру 
виборців:

Олександрівської райдержадміністрації;
Лиманської міської ради

Контроль щодо ведення
Державного реєстру виборців

лютий здійснено 23.02.2017 та
березень 16.03.2017

додатково до Контроль щодо ведення
плану Державного реєстру 

здійснено 02.03.2017 та 
22.03.2017

виборців
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32. Надання практичної та методичної допомоги працівникам 
режимно-секретних органів міських рад та 
райдержадміністрацій, структурних підрозділів
облдержадміністрації

протягом Липовий В.О.- Практична та методична допомога 
кварталу завідувач надавалася протягом кварталу

сектору 
режимно- 
секретної 
роботи облдерж
адміністрації

33. Перевірка наявності усіх вхідних та підготовлених березень 
документів з грифом секретності «Цілком таємно» і 
«Таємно», взятих на облік протягом 2016 року

Проведена перевірка взятих на 
облік вхідних та підготовлених 
документів протягом 2016 року

34. Проведення аудиту відповідності на тему: «Оцінка діяльності 
комунальної установи «Донецький обласний контактний 
центр» щодо дотримання актів законодавства при складанні 
фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення 
бухгалтерського обліку та нарахуванні заробітної плати»

протягом Пшенична А.В.- Проведено плановий аудит
кварталу в.о. завідувача відповідності в комунальній

сектору установі «Донецький обласний
внутрішнього контактний центр» з 11.01.2017 по
аудиту 21.02.2017
облдержадмініст 
рації

35. Перевірка (вивчення) стану справ в апараті Покровської лютий 
райдержадміністрації

Мосіна О.О. -
начальник
організаційного
управління
облдержадмініст
рації

Перевірку (вивчення) стану справ 
в апараті Покровської 
райдержадміністрації перенесено 
на ІІ декаду квітня 2017 року. 
Додатково до плану: 
Олександрівська РДА 02.03.2017; 
Новогродівська міська рада
10.03.2017
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36.

37.

38.

39 .

Надання методичної та практичної допомоги органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з 
питань організаційної роботи

протягом Мосіна О.О. -  Методична та практична допомога
кварталу начальник органам виконавчої влади та

організаційного органам місцевого
управління самоврядування з питань
облдержадмініст організаційної роботи надавалася
рації протягом кварталу

Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень щомісяця, Гончарова О.К. Проведено два «Дні контролю»: 
громадян з виїздом в міста та райони області друга п’ятниця -  начальник м. Торецьк - 10.02.2017;

управління з м. Дружківка - 10.03.2017
питань звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації
облдержадмініст
рації

Методична та практична допомога 
надавалася протягом кварталу

роботи та додержання законодавства про звернення громадян 
в окремих структурних підрозділах облдержадміністрації, 
райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад та 
надання практичної допомоги з питання звернення громадян 
(за окремим планом)

Вивчення стану роботи із зверненнями громадян, протягом 
розповсюдження досвіду та проведення перевірок організації кварталу

Проведення перевірок за дорученням Донецької 
облдержадміністрації (протокол від 06.02.2017 № 4 апаратної 
наради при голові Донецької облдержадміністрації, 
керівникові обласної військово-цивільної адміністрації)

додатково до Пирожкова Н.В. Перевірку проведено 08.02.2017, 
плану -  в.о. директора 09.02.2017 

державного ар
хіву Донецької 
області
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40.

41 .

Проведення тематичних перевірок збереженості документів 
юридичних осіб зони комплектування державного архіву 
Донецької області

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій 
області;

департамент освіти і науки Донецької 
облдержадміністрації;

Донецьке обласне управління водних ресурсів;
Донецький науково-дослідний інститут судових 

експертиз;
Донецький апеляційний адміністративний суд 

Проведення контрольних перевірок щодо усунення недоліків 
з обліку документів в архівних установах:

архівний сектор Красноармійської райдержадміністрації; 
архівний відділ Нікольської райдержадміністрації 

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

трудовий архів Бахмутського району; 
комунальна установа «Трудовий архів»

Костянтинівського району;
комунальна установа «Трудовий архів м. Курахове»; 
трудовий архів Нікольського району

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

Пирожкова Н.В. Перевірку проведено: 
-  в.о. директора
державного

лютий архіву
Донецької

24.02.2017

березень області 30.03.2017

березень 30.03.2017
березень 30.03.2017

березень 24.03.2017

березень 28.03.2017
додатково до 09.02.2017

плану

січень 22.03.2017
січень 27.01.2017

березень 16.03.2017
додатково до 08.02.2017

плану
березень Погребняк Я.О. Перевірку

-  начальник Перенесено
юридичного уп
равління обдер- 
жадміністрації

року

не проведено. 
на ІІ квартал 2017
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42. Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої 
влади та органам місцевого самоврядування:

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

у застосуванні ними законодавства України про
забезпечення участі громадськості та роботі громадських рад
при виконавчих органах влади;

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

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

Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації
протягом Биченко Л.А. -  Методична допомога надавалася 
кварталу в.о. директора протягом кварталу 

департаменту 
інформаційної 
та внутрішньої 
політики 
облдержадмініст 
рації

протягом
кварталу

Методична допомога надавалася 
протягом кварталу

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

протягом -“- Надавалась методична,
кварталу консультативна та методологічна

допомога об’єднаним
територіальним громадам
(Лиманській, Октябрській,
Черкаській, Миколаївській,
Соледарській,
питань:

Іллінівській) з

встановлення прямих
міжбюджетних відносин з
державним бюджетом
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Биченко Л.А. -  (лист від 04.01.2017 № 01/12- 
в.о. директора 16/13), державної реєстрації 
департаменту статутів територіальних громад 
інформаційної (лист від 05.01.2017 № 01/11- 
та внутрішньої 21/15), формування і реалізації 
політики прогнозних і програмних
облдержадмініст документів соціально-
рації економічного розвитку (лист від

05.01.2017 № 01/11-22/15),
бюджетного процесу (лист від
11.01.2017 № 01/11-44/15),
оформлення організаційно-
розпорядчих документів (лист від
20.02.2017 № 01/11-281/15),
освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами (лист від 20.02.2017 
№ 01/11-289/15),
трансформації агропромислового 
комплексу (лист від 22.02.2017 № 
01/11-308/15);
участі у навчальній програмі 
«Успішні локальні громади» (лист 
від 17.03.2017 № 01/11-474/15), 
складання фінансової звітності 
суб’єктами державного сектору 
(лист від 30.03.2017 № 01/11- 
549/15), перспективи розвитку 
сільських територій (лист від
30.03.2017 № 01/11-553/15)
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45. Проведення зустрічей і обговорення варіантів внесення змін в 
Перспективний План формування територій області:

Олександрівський район (Олександрівська, Новодонецька 
громади);

Добропільський район (Добропільська, Білозірська, 
Білицька громади);

Слов’янський район (Слов’янська, Святогірська, 
Андріївська громади);

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

Костянтинівський район (Костянтинівка, Іллінівська 
громади);

м. Торецьк (Торецька громада);
м. Дружківка (Дружківська громада)

протягом Биченко Л.А. -  Зустрічі проведено 02.02.2017; 
кварталу в.о. директора 14.02.2017 проведено нараду;

департаменту 23.02.2017 проведено зустріч; 
інформаційної 03.03.2017 проведено виїзну 
та внутрішньої нараду;
політики 03.03.2017 управлінням з
облдержадмініст впровадження реформ та 
рації децентралізації

облдержадміністрації проведено 
виїзну нараду

46. Надання консультативної допомоги місцевим органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 
застосуванні ними законодавства України стосовно культури 
і туризму

протягом Певна А.В. -
кварталу начальник

управління
культури і
туризму
облдержадмі-
ністрації

Консультативна допомога
надавалася протягом кварталу 
(17.01.2017-Костянтинівський 
район)

47. Краматорської міської ради щодо виконання пп.1 п.б ст. 32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
забезпечення в межах наданих повноважень можливості 
отримання освіти державною мовою

лютий Оксенчук Н.В. -  Перевірку здійснено 28.02.2017 
директор 
департаменту 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації

82



№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

48. Покровської міської ради щодо виконання пп.6 п. б ст. 32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
забезпечення школярів, які навчаються в державних і 
комунальних навчальних закладах, безоплатними 
підручниками, створення умов для самоосвіти

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

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

березень Оксенчук Н.В.- Перевірку перенесено на IV
директор
департаменту

квартал

освіти і науки 
облдержадмініс
трації

протягом Здійснено виїзди до
кварталу Мангушського, Нікольського

районів 15, 16.02.2017

протягом Токарева О.А. - Протягом кварталу надано
кварталу директор методичну допомогу

Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадмініст
рації

51. 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», державним соціальним 
інспекторам, спеціалістам відділів житлових субсидій та 
адресної грошової допомоги та спеціалістам відділів 
персоніфікованого обліку одержувач пільг

протягом Практична допомога надавалася
кварталу управлінням соціального захисту

населення міських, районних у 
містах рад та
райдержадміністрацій протягом 
кварталу
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52.

53.

54.

55.

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

Здійснення контролю і координації діяльності служби у 
справах дітей:

Мар’їнської райдержадміністрації;
Ясинуватської райдержадміністрації

Здійснення контролю за виконанням службою у справах дітей 
Торецької міської ради делегованих повноважень органів 
виконавчої влади відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» -  вирішення у 
встановленому законодавством порядку питань опіки та 
піклування над дітьми
Перевірка умов проживання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях 
та дитячих будинках сімейного типу

протягом Токарева О.А. -  Протягом кварталу надано 
кварталу директор методичну допомогу

Департаменту 
соціального 
захисту 
населення 
облдержадмініст 
рації
Тимофеєва Н.М. Проведено 31.01.2017, 28.02.2017 
-  начальник

III декада січня служби у
лютий справах дітей

облдержадмініст
рації

III декада -“- Перевірку здійснено 29.03.2017
березня

протягом
кварталу

Протягом кварталу здійснено 
перевірку умов проживання дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у 
прийомних сім’ях та дитячих 
будинках сімейного типу у 
м. Торецьк, Ясинуватському, 
Мар’їнському районах
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56. Перевірка стану функціонування центрів соціально- Тимофеєва Н.М. Перевірку здійснено:
психологічної реабілітації дітей в зимовий період: -  начальник

м. Добропілля; 17 січня служби у 17.01.2017;
м. Лиман; 19 січня справах дітей 19.01.2017;
м. Торецьк; 24 січня облдержадмініст 24.01.2017;
Великоновосілківський район; 26 січня рації 26.01.2017;
м. Краматорськ; 01 лютого 01.02.2017;
м. Слов’янськ 06 лютого 06.02.2017

57. Надання організаційно-методичної допомоги структурним Золкіна Л.І. -
підрозділам у справах сім’ї та молоді: начальник Організаційно-методична

Вугдерарської міської ради; січень управління у допомога здійснено 17.01.2017;
Мар’їнської райдержадміністрації; січень справах сім’ї та 24.01.2017;
Добропільської міської ради; лютий молоді 15.02.2017;
Селидівської міської ради; лютий облдержадмініст 21.02.2017;

Олександрівської райдержадміністрації; березень рації 15.03.2017;
Волноваської райдержадміністрації березень 23.03.2017

58. Комплексна перевірка організації роботи Костянтинівського лютий Рибалко В.М. - Перевірку здійснено 09, 10, 14.
міського центру зайнятості директор

Донецького
обласного

лютого 2017

центру
зайнятості

59. Проведення аудиту в управлінні ПФУ в м. Торецьку протягом Рад Н.С. - Проведення аудиту в управлінні
кварталу начальник ПФУ у м. Торецьку триває.

головного Підведення підсумків планується
управління у квітні
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Пенсійного 
фонду України в 
Донецькій 
області

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації

60.

61 .

Надання практичної допомоги сільгосппідприємствам області протягом
усіх форм власності щодо: кварталу

здійснення організаційно-технологічних заходів з 
підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт 
у 2017 році;

накопичення мінеральних добрив та засобів захисту 
рослин для проведення комплексу весняно-польових робіт у 
2017 році;

підготовки насіння ярих сільськогосподарських культур 
до посівних кондицій під урожай 2017 року

Дзигім О.В. -  
в.о. директора 
департаменту 
агропромислово 
го комплексу та 
розвитку сіль
ських територій 
облдержадмініст 
рації

Перевірка Костянтинівської міської ради щодо виконання I декада лютого Андрейко М.А.- 
делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері в.о. начальника
земельних відносин відповідно до розпорядження голови Головного
облдержадміністрації від 30 грудня 2011 року № 759 «Про управління

Організовано накопичення
матеріально-технічних ресурсів 
для забезпечення проведення 
комплексу весняно-польових 
робіт у 2017 році.
Організовано виконання в межах 
компетенції постанови КМУ 
від 21 лютого 2017 р. № 97 щодо 
сертифікації насіння та 
садивного матеріалу.
Накопичено
сільськогосподарськими 
підприємствами області: 
засобів захисту рослин в обсязі 
519,1 тонн (64,9% до потреби); 
мінеральних добрив в обсязі 
28 тис. тонн діючої речовини 
(134,6% до Заявки)
Перевірку здійснено 21.02.2017
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організацію контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади»

Держгеокадаст- 
ру у Донецькій 
області

Семінари, навчання
заступники голови облдержадміністрації

1. Організація і проведення в структурних підрозділах апарату згідно з планами керівники Протягом кварталу стажування не
облдержадміністрації, структурних підрозділах стажування структурних проводилося
облдержадміністрації стажування посадових осіб виконавчих підрозділів
органів міських рад, державних службовців облдержадмініст
райдержадміністрацій та працівників структурних рації
підрозділів 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)

Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації
протягом Погорєлий С.С.- Протягом кварталу проведено 26
кварталу начальник семінарів

Головного 
управління ДФС 
у Донецькій 
області

3. Семінар для начальників і спеціалістів служб у справах дітей 
міських рад та райдержадміністрацій, керівників центрів 
соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних 
педагогів з питання: «Дотримання права дітей на виховання в 
сім’ї»

Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації
III декада Тимофеєва Н.М. Семінар перенесено на квітень 
березня -  начальник 2017 р. 

служби у 
справах дітей 
облдержадмініст 
рації
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Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною 
культурою та спортом виконкомів міських рад та 
райдержадміністрацій: «Про досвід роботи з контролю за 
станом здоров’я спортсменів», «Про координацію роботи 
відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) з 
видів спорту, ефективність роботи ДЮСШ, передача 
спортсменів ДЮСШ», «Про реєстрацію наказів в управлінні 
юстиції, відкриття спортивних клубів, секцій, громадських 
організацій у розрізі правових та законодавчих питань», «Про 
механізм виплати стипендій провідним спортсменам міста 
(району)», «Про проведення спартакіади серед допризовної 
молоді на місцях та участь збірної команди міст та районів у 
обласній спартакіаді серед допризовної молоді у 2017 році», 
«Про забезпечення провідних спортсменів області з видів 
спорту стипендіями виконкомів міських рад та 
райдержадміністрацій», «Про розвиток ігрових видів спорту в 
Донецькій області», «Про затвердження Норм витрат на 
харчування учасників спортивно-масових заходів», «Про нове 
в законодавстві в галузі фізичної культури та спорту», «Про 
національно-патріотичне виховання у сфері фізичної 
культури та спорту»

Проведення практичного семінару з установами-джерелами 
формування НАФ, які передають документи до державного 
архіву, з проведення науково-технічної обробки

Ремський В.В. -  заступник голови облдержадміністрації
І декада березня Мицик В.П. -  Проведено 30.03.2017 

начальник 
управління з
питань фізичної 
культури та
спорту
облдержадмі
ністрації

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
ІІ декада Пирожкова Н.В. Семінар проведено 27.03.2017, 
березня -  в.о. директора 31.03.2017 

державного 
архіву 
Донецької 
області

4

5
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6.

1.

2.

3.

Проведення практичного семінару з виїздом в архівні додатково до -“- Семінар проведено 30.03.2017
установи з питань здійснення контролю за наявністю, станом, плану 
рухом документів Національного архівного фонду у 
юридичних осіб зони комплектування архівних установ

V. Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в області
Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації 

Надання матеріалів для наповнення рубрик веб-сайту протягом керівники Матеріали для наповнення рубрик
облдержадміністрації згідно з розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 02 червня 2009 року № 251 
«Про офіційний веб-сайт облдержадміністрації»

кварталу структурних веб-сайту облдержадміністрації 
підрозділів надавалися протягом кварталу
облдержадмініст 
рації

Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну протягом 
телерадіокомпанію та радіо за всіма напрямками роботи кварталу
структурних підрозділів облдержадміністрації,
територіальних органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади з питань існуючого законодавства 
щодо вирішення актуальних проблем життєдіяльності регіону

Підготовка анкет інвестиційних проектів для розміщення на протягом 
сайті облдержадміністрації кварталу

керівники струк
турних підрозді
лів облдержад
міністрації, 
територіальних 
органів мініс
терств та інших 
центральних 
органів виконав
чої влади 
Головко О.П. -  
директор 
департаменту 
інвестиційно- 
інновацій-ого 
розвитку і
зовнішніх

Інформування населення здійсню
валося протягом кварталу

Матеріали для наповнення рубрик 
веб-сайту облдержадміністрації 
надавалися протягом кварталу
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відносин
облдержадмініст
рації

4. Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації 
роботи з питань енергозбереження та основних подій, які 
відбуваються в базових галузях промисловості, енергетики, 
транспорту і зв’язку області

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
протягом Литвинов А.В. -  Висвітлення інформації забезпе- 
кварталу директор чувалося протягом кварталу

департаменту 
розвитку 
базових галузей 
промисловості 
облдержадміні
страції

5. Оприлюднення на веб-сайті облдержадміністрації 
розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника 
військово-цивільної адміністрації, які носять міжвідомчий 
характер або зачіпають інтереси населення

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

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
протягом Погребняк Я.О. Оприлюднення розпоряджень
кварталу -  начальник голови облдержадміністрації

юридичного здійснювалося протягом кварталу 
управління 
облдержадміні
страції

протягом
кварталу

Підготовка матеріалів здійснюва
лася протягом кварталу

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

Забезпечено подання на державну 
реєстрацію до Головного 
територіального управління
юстиції у Донецькій області 
розпоряджень голови

90



№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації, які носять 
міжвідомчий характер або можуть 
зачіпати інтереси населення

8. Надання до Головного територіального управління юстиції у 
Донецькій області переліку розпоряджень голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації з основної діяльності

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

Забезпечено щомісячне надання 
до Головного територіального 
управління юстиції у Донецькій 
області переліків розпоряджень 
голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації

протягом Волчок І.А. -  Організовано протягом кварталу
кварталу директор КУ телефонний зв'язок «Гаряча лінія»

«Донецький за телефоном 0800-507-506 
обласний 
контактний 
центр»

протягом
кварталу

10. Організація проведення особистих прийомів осіб, які протягом 
потребують безоплатної первинної правової допомоги (за кварталу 
окремим графіком)

Гончарова О.К. - Прийнято 4 громадянина
начальник
управління з
питань звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації
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облдержадміні
страції

Погребняк Я.О. 
-  начальник 
юридичного 
управління 
облдержадміні
страції

11. Проведення особистих, спільних та виїзних прийомів 
громадян керівництвом облдержадміністрації (за окремим 
графіком)

протягом Гончарова О.К. - Проведено 75 прийомів, прийнято 
кварталу начальник 207 громадян

управління з
питань звернень 
громадян та
доступу до
публічної 
інформації 
облдержадміні
страції

12. Організація роботи «Телефону довіри» щодо оперативного щодня 
реагування на гострі проблеми мешканців області

Протягом кварталу відпрацьовано 
34 повідомлень на «Телефон 
довіри»

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

Оприлюднено 187 наборів даних 
на Єдиному державному веб- 
порталі відкритих даних
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14. Висвітлення у засобах масової інформації:
ходу реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2017 рік;
заходів у зв’язку з державними, професійними святами та 

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

Стокоз І.С. - заступник голови облдержадміністрації
протягом Биченко Л.А. -  Виконано за планом
кварталу в.о. директора

департаменту 
інформаційної 
та внутрішньої 
політики 
облдержадмініст

реформи у Донецькій області рації
15. Проведення прес-конференцій голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
двічі на місяць -“- Виконано за планом

16. Проведення тематичних брифінгів щовівторка -“- Виконано за планом

17. Медіа-супровід: протягом -“- Забезпечено медіа-супровід у 35
робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 
робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника

кварталу заходах

обласної військово-цивільної адміністрації по території 
області та за її межами

18. Моніторинг ЗМІ області для голови та заступників голови 
облдержадміністрації

щоденно -“- Виконано за планом

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

розміщено новин у кількості 980, 
анонсів-149, перенесено інформа
цію зі старого веб-сайту на новий 
у кількості 223 одиниць
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20. Моніторинг ЗМІ області щодо критичних публікацій про 
діяльність центральних та місцевих органів влади для 
інформування Кабінету Міністрів України

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

22. Проведення «круглих столів» з представниками громадських 
організацій

23. «Пряма телефонна лінія» з населенням області з питань 
зайнятості

щоденно Биченко Л.А. -  
в.о. директора 
департаменту 
інформаційної 
та внутрішньої 
політики 
облдержадмініст 
рації

Виконується за планом

протягом Виконується щоденно
кварталу

протягом Виконується за планом
кварталу

щовівторка Рибалко В.М. -
директор
Донецького
обласного
центру
зайнятості

Протягом кварталу на пряму 
телефонну лінію надійшло 13 
звернень громадян

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

Вілінський Є.С. -  перший заступник голови облдержадміністрації
1. Урочисті заходи, присвячені Дню працівників житлово- березень Соловей О.С. -  Почесними грамотами

комунального господарства і побутового обслуговування в.о. директора облдержадміністрації відзначено
населення департаменту 10 працівників галузі, 16-17

житлово-кому- березня 2017 на підприємствах
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2. Організація проведення вручення державних та урядових 
нагород України, відзнак облдержадміністрації видатним 
працівникам Донецької області

нального ЖКГ пройшли урочисті збори
господарства
облдержадмініст
рації

заступники голови облдержадміністрації
протягом Огданська Т.М.- Проведено 3 заходу з врученням 
кварталу начальник 26 державних нагород, з них 17

управління відзнак Верховної Ради України
кадрового 
забезпечення та 
з питань наго
род облдерж
адміністрації

3. Заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним 
святам та пам'ятним датам

4. Урочисті заходи з нагоди:
Дня Соборності України;
Дня Героїв Крут;
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав;
Дня Героїв Небесної Сотні

протягом
кварталу

22 січня 
29 січня 

15 лютого

Стокоз І.С. -  заступник голови облдержадміністрації
Биченко Л.А. -  Забезпечено сприяння проведен-
в.о. директора ню заходів, присвячених
департаменту міжнародним, державним,
інформаційної професійним святам та пам’ятним
та внутрішньої датам у кількості 818
політики
облдержадмініст
рації

-“- У населених пунктах регіону було
проведено заходи з нагоди 
зазначених дат

20 лютого
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5. Проведення екологічної експедиції «Смарагдове диво 
України»

01-10 січня Оксенчук Н.В. -  Захід проведено 10.01.2017 
директор 
департаменту 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації

6. Проведення IV обласного конкурсу учнівської молоді 
«Екологія та здоров’я»

04 березня Конкурс проведено з 04.03.2017

7. Заходи до Міжнародного дня рідної мови лютий Захід проведено 21.02.2017

8. Обласний етап:
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з 

професії: «кондитер, «перукар», «муляр»;
Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу 

юних вокалістів «Пісня над Бугом»;
конкурсу учнівських творчих робіт з предмета «Охорона 

праці» за темою: «Безпека життєдіяльності в умовах
виробничої практики» з напряму зварювального виробництва;

конкурсу професійної майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів області в рамках 
Міжнародного конкурсу «WorldSkills Ukraine»;

Всеукраїнського конкурсу «Земля -  наш спільний дім»

лютий-
березень

Проведено 28.02.2017, 31.03.2017

лютий Проведено 17.02.2017

березень Проведено 31.03.2017

березень Проведено 28.03.2017

18-19 березня Проведено 18, 19 березня 2017

9. Проведення І та II етапів конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України

I декада січня -“- Проведено 10.01.2017, 27.02.2017
III декада 
лютого
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10. Участь навчальних закладів Донецької області у фінальному 
етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика

III декада 
лютого

Оксенчук Н.В. -
директор
департаменту
освіти і науки
облдержадмініст
рації

Проведено 19.02.2017

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

березень сс Проведено 31.03.2017

12. Участь у фінальному етапі VII Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. 
Т.Г.Шевченка

березень сс Проведено 23.03.2017

13. Участь професійно-технічних навчальних закладів Донецької 
області у IX Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 
2017»

березень Проведено 18.03.2017

14. Відкритий обласний Чемпіонат з інтернет-вікторин: «Юний 
знавець фауни»

січень, лютий сс Проведено 01.01.2017, 10.02.2017

15. Обласний захід (рольова гра) «Модель Ради Європи» березень сс Проведено 05.03.2017

16. Проведення обласного конкурсу проектів з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених громадськими 
організаціями відносно дітей, молоді, жінок і сім’ї

січень, лютий Золкіна Л.І. -  
начальник 
управління у

Проведено 15.03.2017

справах сім’ї та 
молоді
облдержадмініст
рації
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17. Обласний шахматний турнір до Дня Соборності січень Золкіна Л.І. -  Обласний VI фестиваль проведено
начальник 21.01.2017, 22.01.2017
управління у 
справах сім’ї та 
молоді обл- 
держадміністра
ції

18. Різдвяні заходи для дітей-вихованців центрів соціально -  січень 
психологічної реабілітації дітей у мм. Добропілля, Торецьк,
Слов’янськ, Лиман, Краматорськ, Великоновосілківському 
районі

Тимофеєва Н.М. Проведено згідно з планом
-  начальник
служби у
справах дітей
облдержадмініст
рації

19. Організація і проведення святкового флеш-мобу «Вертеп 10 січня 
Різдвіний передзвін. Калейдоскоп колядок та щедрівок»

Певна А.В. -  Захід проведено 09.01.2017 
начальник 
управління 
культури і
туризму 
облдержадміні
страції

20. Організація і проведення обласний конкурс читців «В сім’ї 25 березня 
вольній, новій», присвячений пам’яті Т.Г. Шевченка

Засідання оргкомітету проведено 
01.03.2017

21. Обласний дитячий музичний конкурс скрипалів «Срібна 29 березня 
струна»

Конкурс проведено 29.03.2017
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Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
22. Обласні змагання: Мицик В.П. - Проведено 05.02.2017,

зі спортивних танців «Золотий чобіток», м. Слов’янськ; ІІІ декада січня начальник м. Слов’янськ
зі спортивних танців «Кубок Серпантина» III декада управління з 

березня питань фізичної 
культури та 
спорту
облдержадмі
ністрації

Проведено 18.03.2017, м. Крама
торськ

23. Обласний турнір «Дитяча Різдвяна шахова олімпіада» 02-09 січня -“- Проведено з 02 по 09 січня 2017, 
м. Краматорськ

24. Відкритий обласний турнір зі спортивної гімнастики 
«Крижинка», м. Маріуполь

ІІІ декада січня -“- Проведено з 21 по 22 січня 
м. Маріуполь, м. Краматорськ

25. Чемпіонат Донецької області: Проведено з 19 по 21 січня 2017
серед юнаків та дівчат старшого віку, серед юніорів та 

юніорок з боротьби самбо;
19-21 січня м. Краматорськ

серед дорослих, юніорів та юнаків з таеквон-до ІТФ, 
м. Маріуполь;

20-22 січня Проведено з 20 по 22 січня 2017 
м. Маріуполь

командний чемпіонат з дзюдо серед юнаків та дівчат 
до 18 років, м. Слов’янськ;

II декада січня Проведено з 13 по 15 січня 2017 
м. Слов’янськ

з черліденгу, м. Покровськ; 28 січня Проведено 28.01.2017 м.Пок- 
ровськ

з вільної боротьби серед чоловіків та жінок до 23 років, 
м. Маріуполь;

III декада січня Проведено з 13 по 15 січня 2017 
м. Краматорськ, м. Маріуполь

присвячений пам’яті воїнів загиблих в АТО (дорослі),
IV ранг (військово-спортивні багатоборства), м. Маріуполь;

03-04 лютого Проведено з 03 по 04 лютого 2017 
м. Маріуполь
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з гирьового спорту серед юнаків та дівчат, м. Волноваха; 
серед дорослих та молоді з сумо, м. Бахмут; 
серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове) з боротьби 

самбо;
з армспорту серед чоловіків, юніорів та юнаків, 

м. Маріуполь;
з плавання серед юнаків, мм. Слов'янськ, Соледар, 

Маріуполь;
з гирьового спорту серед дорослих та юніорів, м. 

Волноваха;
з косікі карате (дорослі, юніори, юнаки та діти), м. 

Селидове;
з рукопашного бою (дорослі), м. Слов’янськ; 
серед дітей та юнаків з сумо, м. Бахмут; 
з плавання серед чоловіків, жінок та молоді, мм. 

Слов'янськ, Соледар, Маріуполь;
з шашок пам'яті А.Боєва, з нагоди Міжнародного дня 

спорту на благо миру та розвитку (зір, ураження опорно- 
рухового апарату), м. Бахмут;

області з регбі-7 серед юнаків 1999-2001, 2002-2003, 2004 
років народження та молодше, м. Покровськ; 

з карате JKS;
з греко-римської боротьби серед дорослих до 23 років, 

м. Костянтинівка;
з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 років, 

м. Слов’янськ

04-05 лютого Мицик В.П. - Проведено згідно з планом
04-05 лютого начальник
10-12 лютого управління з 

питань фізичної
17-18 лютого культури та

23-24 лютого
спорту
облдержадмі-

04-05 березня
ністрації

04-06 березня

11-12 березня 
11-12 березня 
23-24 березня

ІІ декада 
березня

Проведено з 25 по 26 березня 2017 
м. Бахмут

25-26 березня Проведено згідно з планом

25-26 березня 
31 березня

ІІІ декада 
березня

Проведено 21.03.2017 
м. Слов’янськ
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26. I Всеукраїнський рейтинговий турнір пам’яті першого 
майстра спорту СРСР з настільного тенісу в Донецькій 
області М.В.Оганесяна, м. Покровськ

27. Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю «Бал Святого 
Валентина», м. Маріуполь

28. Відкритий чемпіонат Донецької області з кікбоксингу серед 
юніорів, юнаків, дівчат 1999-2010 року народження та 
дорослих, м. Курахове

29. Відкритий зимовий особисто - командний чемпіонат 
Донецької області зі спортивного орієнтування, м. Лиман

12-14 січня Мицик В.П. -  Проведено 12.01.2017 
начальник м. Покровськ
управління з
питань фізичної 
культури та
спорту
облдержадмі
ністрації

14 лютого -“- Проведено згідно з планом

18-19 лютого -“- Проведено згідно з планом

18-19 лютого -“- Проведено згідно з планом

30. Відкритий чемпіонат Донецької області з легкої 
атлетики у приміщенні на честь ЗМС Заслуженого майстра 
спорту Валерія Подлужного, м. Бахмут

31. Спартакіада Донецької області «Повір у себе» з плавання 
серед інвалідів з вадами слуху, зору, ураженням опорно- 
рухового апарату, м. Слов’янськ

24-25 лютого Проведено згідно з планом

ІІІ декада Проведено з 25 по 26 лютого 2017,
лютого м. Слов’янськ

32. Відкритий чемпіонат Донецької області з кікбоксингу серед 04-05 березня -“- Проведено згідно з планом
юніорів, юнаків, дівчат 1999-2010 року народження та 
дорослих (Північна зона), м. Краматорськ
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33. I етап Кубка області Відкритого чемпіонату Донецької 
області на коротких дистанціях зі спортивного орієнтування, 
с. Щурове

34. Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків 
та дівчат 2004, 2005, 2006 років народження «Шукаємо 
таланти», м. Бахмут

35. Обласний турнір з легкої атлетики на призи Заслуженого 
тренера України Ю.П.Попова «Золота шиповка»,
м. Маріуполь

36. Спартакіада Донецької області «Повір у себе» з легкої 
атлетики серед інвалідів з вадами слуху, зору, м. Бахмут

37. Обласний фестиваль «Шахова весна -  2017»

1-12 березня Мицик В.П. -  
начальник 
управління з 
питань фізичної 
культури та 
спорту
облдержадмі
ністрації

Проведено згідно з планом

25 березня сс Проведено згідно з планом

31 березня сс Проведено згідно з планом

III декада сс Проведено 21.03.2017,
березня м. Бахмут

III декада сс Проведено 24.03.2017,
березня м. Краматорськ

Начальник організаційного
управління облдержадміністрації О.О.Мосіна

Шкуратова Каріна Борисівна 
(06264) 3-42-45
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