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2.  Про проєкт «Цільової соціальної Програми 

національно – патріотичного виховання в 

Донецькій області на 2021-2025 роки» 

жовтень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадміністр

ації 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

22.10.2020 

3.  Про хід реалізації проектів, відібраних до 

фінансування в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України 

Європейського інвестиційного банку 

 

жовтень ГОЛОВКО 

Оксана–директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

22.10.2020 

4.  Про стан оформлення права оренди на водні 

об’єкти на території Донецької області 

жовтень ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Перенесено на І півріччя 2021 року 
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5.  Про Програму розвитку культури і туризму 

Донецької області на 2021 – 2023 роки 

 

жовтень ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадміністр

ації 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

22.10.2020 

6.  Про Регіональну програму «Наш дім на 2021 – 

2025 роки» 

жовтень ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

22.10.2020 

7.  Про проєкт обласного бюджету на 2021 рік листопад КОНАКОВА 

Ірина – директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадміністр

ації 

 

 Розглянуто на засіданні колегії 

26.11.2020 

8.  Про хід виконання Регіональної програми 

«Репродуктивне та статеве здоров’я населення 

Донецької області» на 2018 – 2022 роки 

листопад КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністр

ації 

 

 

КЛЮШНИКОВ 

Денис –  

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

26.11.2020 



 4 

9.  Про проєкт Комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу та земельних 

відносин у Донецькій області на 2021 – 

2027 роки 

 

листопад ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Перенесено на травень 2021 року 

 

10.  Про виконання Регіональної програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в 

Донецькій області на 2019 – 2020 роки 

 

грудень ЧУРІКОВА 

Галина – 

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.12.2020 

11.  Про проєкт Регіональної програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в 

Донецькій області на 2021 – 2022 роки 

 

грудень ЧУРІКОВА 

Галина – 

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.12.2020 

12.  Про підсумки виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Донецької 

області на 2020 рік 

 

грудень ЧУРІКОВА 

Галина – 

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.12.2020 



 5 

13.  Про проєкт Програми економічного і 

соціального розвитку Донецької області на 

2021 рік 

 

грудень ЧУРІКОВА 

Галина – 

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.12.2020 

14.  Про хід реалізації заходів, включених до 

Переліку об’єктів і заходів, що здійснюються за 

рахунок залишків коштів місцевих бюджетів 

населених пунктів Донецької області, на 

території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

затвердженого розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 04 липня 

2016 року № 548 (із змінами) 

 

грудень ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.12.2020 

15.  Про хід виконання комплексної програми 

економічного розвитку сільських територій 

Донецької області на 2018 - 2020 роки за 

9 місяців 2020 року 

 

грудень ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.12.2020 
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16.  Про результати роботи Головного управління 

Національної поліції в Донецькій області з 

боротьби із злочинністю, забезпечення 

публічної безпеки і порядку 

 

додатково 

до плану 

СЕМЕНИШИН 

Микола - 

начальник 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в 

Донецькій області 

 

ФІЛАШКІН 

Вадим – 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Поінформовано на засіданні колегії 

24.12.2020 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 7 

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

КИРИЛЕНКО Павло - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 

«Про обласний бюджет на 2020 рік» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина – директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадміністр

ації 

 

Видано 10 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 06.10.2020 № 1113/5-20; 

від 12.10.2020 № 1128/5-20; 

від 16.10.2020 № 1146/5-20; 

від 19.10.2020 № 1155/5-20; 

від 06.11.2020 № 1220/5-20; 

від 13.11.2020 № 1249/5-20; 

від 24.11.2020 № 1281/5-20; 

від 07.12.2020 № 1325/5-20; 

від 16.12.2020 № 1377/5-20; 

від 24.12.2020 №1429/5-20 

 

2.  Про обласний бюджет на 2021 рік ІІІ декада 

грудня 

 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.12.2020 

№ 1400/5-20 

 

3.  Про фінансування головних розпорядників коштів обласного 

бюджету у 2021 році 

 

ІІІ декада 

грудня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.12.2020 

№ 1451/5-20 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

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

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 03 січня 2020 року № 5/5-20 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина – директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.12.2020 

№ 1339/5-20 

 

5.  Про підготовку та відзначення Дня захисника України у 

2020 році в Донецькій області 

 

І декада жовтня ТЮРІНА Тетяна – 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністра

ції 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.10.2020 

№ 1138/5-20 

 

6.  Про затвердження Порядку проведення обласного конкурсу 

«Волонтер Донеччини» 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.11.2020 

№ 1258/5-20 

 

7.  Про затвердження Орієнтовного плану проведення 

Донецькою облдержадміністрацією консультацій з 

громадськістю на 2021 рік 

 

І декада грудня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.12.2020 

№ 1459/5-20 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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8.  Про робочу групу з опрацювання питання щодо можливого 

впровадження громадського бюджету участі в межах 

обласного бюджету Донецької області 

додатково до 

плану 

ТЮРІНА Тетяна – 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністра

ції 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 24.12.2020 

№ 1450/5-20 

 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

9.  Про затвердження висновків до проєктів рішень сільських, 

селищних, міських рад щодо добровільного 

об’єднання/приєднання територіальних громад (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

Не видавалось 

10.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2020 рік» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 8 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.10.2020 

№ 1112/5-20; 

від 12.10.2020 № 1127/5-20; 

від 19.10.2020 № 1154/5-20; 

від 06.11.2020 № 1219/5-20; 

від 13.11.2020 № 1248/5-20; 

від 24.11.2020 № 1280/5-20; 

від 07.12.2020 № 1324/5-20; 

від 16.12.2020 № 1376/5-20 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

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

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 10 січня 2020 року № 12/5-20 «Про 

напрямки (заходи) використання у 2020 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на розвиток 

підприємницького середовища» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 19.11.2020 

№ 1269/5-20; 

від 17.12.2020 № 1381/5-20; 

від 29.12.2020 № 1458/5-20 

 

 

12.  Про внесення змін до Перспективного плану формування 

територій громад Донецької області (за потреби) 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

13.  Про перелік інвестиційних програм і проєктів, що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.10.2020 

№ 1162/5-20; 

від 14.12.2020 № 1360/5-20 

 

14.  Про призначення на посади та звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, організацій спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в 

управлінні обласної ради (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.11.2020 

№ 84/7-20-рк; 

від 16.11.2020 № 85/7-20-рк; 

від 04.12.2020 № 91/7-20-рк; 

від 14.12.2020 № 93/7-20-рк 
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15.  Про хід виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області у першому півріччі 2020 року 

 

І декада жовтня ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.10.2020 

№ 1115/5-20 

 

16.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 04 жовтня 2017 року № 1234/5-17 «Про 

створення комісії з питань упорядкування обліку юридичних 

осіб при облдержадміністрації» 

 

ІІ декада жовтня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.11.2020 

№ 1225/5-20 

 

17.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 27 вересня 2002 року № 461 «Про 

Методичні рекомендації щодо підготовки розпоряджень 

голови облдержадміністрації про використання коштів 

резервного фонду обласного бюджету» 

 

ІІ декада жовтня -“- Не видавалось 

18.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 03 липня 2020 року № 677/5-20 

«Про напрямки (заходи) використання у 2020 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на розвиток 

інформаційного простору, забезпечення доступу до 

неупереджених джерел інформації та формування 

спроможних територіальних громад» (за потреби) 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.11.2020 

№ 1290/5-20 
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19.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 18 липня 2017 року № 813 «Про схвалення 

методичних рекомендацій соціокультурних критеріїв 

формування об'єднаних територіальних громад (на прикладі 

Донецької області)» 

 

ІІ декада грудня ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

Не видавалось 

20.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 07 лютого 2019 року № 120/5-19 «Про 

Регіональну програму розвитку малого і середнього 

підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.11.2020 

№ 1218/5-20; 

від 16.12.2020 № 1367/5-20 

21.  Про утворення робочої групи з врегулювання проблемних 

питань, що виникають у діяльності малого та мікробізнесу 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.12.2020 

№ 1410/5-20 

 

22.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 01 серпня 2018 року № 960/5-18 

«Про спрямування залишків коштів місцевих бюджетів 

населених пунктів Донецької області, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, на об’єкти і заходи, що включені до Переліків, 

затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово – цивільної адміністрації 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор департа-

менту інвести-

ційно-інновацій-

ного розвитку і 

зовнішніх відно-

син облдержадмі-

ністрації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.12.2020 

№ 1425/5-20 
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від 04 липня 2016 року № 548, та погоджені із Комітетом 

Верховної Ради України з питань бюджету» (із змінами) (за 

потреби) 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

23.  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» (зі 

змінами) (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.12.2020 

№ 1424/5-20 

 

24.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 07 квітня 2020 року № 362/5-20 

«Про забезпечення координації проєктів (програм) 

міжнародної технічної допомоги» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.11.2020 

№ 1212/5-20; 

від 18.11.2020 № 1266/5-20; 

від 09.12.2020 № 1340/5-20; 

від 24.12.2020 № 1437/5-20 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 14 

25.  Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової 

енергії: 

     «Про анулювання ліцензії»; 

     «Про видачу ліцензій на право провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії та постачання 

теплової енергії» 

 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.11.2020 

№ 1263/5-20; № 1264/5-20; 

від 04.12.2020 № 1305/5-20 

 

26.  Про видачу ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.12.2020 

№ 1364/5-20 

 

27.  Про стан підготовки підприємств житлово – комунального 

господарства області до роботи в осінньо – зимовий період 

2020 – 2021 років 

 

жовтень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.10.2020 

№ 1101/5-20 

 

28.  Про створення обласного оперативного штабу: 

     «Про ліквідацію робочої групи по контролю за ходом 

виконання Регіональної програми «Тепло Донеччини» на 

2018-2020 роки»; 

 

     «Про внесення змін до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»; 

 

листопад -“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 16 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.10.2020 

№ 1090/5-20; 

від 07.10.2020 № 1120/5-20; 
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     «Про внесення змін до напрямків (заходів) використання у 

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру»; 

     «Про погодження інвестиційної програми ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2021 рік у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення»; 

     «Про передачу установки котельні модульної КУМ-В 2,12 

в оперативне управління»; 

     «Про внесення змін до напрямків (заходів) використання у 

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру»; 

     «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 травня 2020 року № 546/5-20»; 

     «Про затвердження Регіональної програми «Наш дім на 

2021-2025 роки»; 

     «Про прийняття в оперативне управління газової котельні, 

що розташована в смт Донське Волноваського району 

Донецької області»; 

     «Про надання згоди на передачу із державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Донецької області окремого індивідуально визначеного 

майна, яке обліковується на балансі державного підприємства 

«Донська теплова мережа»; 

     «Про внесення змін до напрямків (заходів) використання у                 

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру»; 

 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 07.10.2020 № 1124/5-20; 

 

 

від 19.10.2020 № 1152/5-20; 

 

 

 

від 20.10.2020 № 1163/5-20; 

 

від 23.10.2020 № 1178/5-20; 

 

 

від 27.10.2020 № 1195/5-20; 

 

 

від 02.11.2020 № 1207/5-20; 

 

від 11.11.2020 № 1231/5-20; 

 

 

від 11.11.2020 № 1232/5-20; 

 

 

 

 

від 23.11.2020 № 1278/5-20; 
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     «Про втрату чинності розпорядженнями голови 

облдержадміністрації від 06 квітня 2011 року № 185, 

15 листопада 2012 року № 833»; 

     «Про внесення змін до напрямків (заходів) використання у 

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру»; 

     «Про внесення змін до напрямків використання у 

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених 

департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації на заходи, пов’язані з наслідками 

проведення АТО на території області, підтримки внутрішньо 

переміщених осіб»; 

     «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 травня 2020 року № 546/5-20»; 

     «Про внесення змін до напрямків (заходів) використання у 

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру» 

 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

від 08.12.2020 № 1328/5-20; 

 

 

від 18.12.2020 № 1401/5-20; 

 

 

від 18.12.2020 № 1402/5-20; 

 

 

 

 

 

від 24.12.2020 № 1435/5-20; 

 

 

від 24.12.2020 № 1433/5-20 

 

29.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 18 травня 2017 року № 518/5-18 

«Про обласний комітет забезпечення доступності людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно транспортної 

інфраструктури» 

 

додатково до 

плану 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадміністр

ації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 24.12.2020 

№ 1446/5-20 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 17 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки: 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Охмушу О.А.; 

     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування Службі автомобільних доріг у Донецькій 

області; 

     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування департаменту РБГП ДОДА; 

 

 

 

 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Приймаку С.А.; 

     Про надання ФОП Бабашову О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

право оренди на яку виставляється на земельні торги; 

     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування департаменту ОКП «ДТКЕ»; 
 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 21 розпорядження 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 

01.10.2020 № 1088/5-20; 

від 01.10.2020 № 1091/5-20; 

від 21.10.2020 № 1165/5-20; 

 

 

від 06.10.2020 № 1110/5-20; 

від 23.10.2020 № 1173/5-20; 

від 17.11.2020 № 1259/5-20; 

№ 1260/5-20; від 23.11.2020 

№ 1279/5-20; від 07.12.2020 

№ 1322/5-20; від 17.12.2020 

№ 1388/5-20; 

від 22.10.2020 № 1170/5-20; 

 

 

від 22.10.2020 № 1171/5-20; 

 

 

від 27.10.2020 № 1191/5-20; 

 

 

від 27.10.2020 № 1193/5-20; 
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     Про надання ПП «ГКА» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право 

оренди на яку виставляється на земельні торги; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

ХАРКІВСЬКОМУ РЦГМ; 

     Про надання ТОВ «ПЕФ «ЗЕМЛІ ПРИАЗОВ’Я» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, право оренди на яку виставляється на 

земельні торги; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення в постійне користування Квартирно-

експлуатаційному відділу міста Луганськ; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Шамлі М.Г. 
 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

від 29.10.2020 № 1201/5-20; 

від 12.11.2020 № 1235/5-20; 

№ 1236/5-20; 

від 06.11.2020 № 1226/5-20; 

 

 

від 19.11.2020 № 1272/5-20; 

 

 

 

від 11.12.2020 № 1353/5-20; 

 

 

 

від 11.12.2020 № 1354/5-20 

 

31.  Про внесення змін до договору оренди землі: 

 

 

 

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ПрАТ «ВЕСКО»; 

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ» 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.10.2020 

№ 1129/5-20; № 1130/5-20; 

від 12.11.2020 № 1238/5-20; 

від 15.10.2020 № 1143/5-20 
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32.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації: 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 02 січня 2020 року № 3/5-20; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 26 квітня 2018 року № 528/5-18; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1494/5-19; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 06 березня 2018 року № 313/5-18; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 140/5-19; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 08 червня 2016 року № 466; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 10 вересня 2018 року № 1119/5-18 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

Видано 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.10.2020 

№ 1089/5-20; 

 

від 01.10.2020 № 1089/5-20; 

 

 

від 06.10.2020 № 1108/5-20; 

 

 

від 23.10.2020 № 1174/5-20; 

 

 

від 23.10.2020 № 1175/5-20; 

 

 

від 23.10.2020 № 1177/5-20; 

 

 

від 24.11.2020 № 1283/5-20 

 

33.  Про надання земельної ділянки у постійне користування: 

 

 

     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

департаменту РБГП ДОДА; 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

Видано 13 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.10.2020 

№ 1194/5-20; від 20.11.2020 
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     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

 

 

 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Маріупольському морському порту; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Територіальному управлінню Служби судової охорони у 

Донецькій області; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ зі 

зміною цільового призначення 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

№ 1274/5-20; від 24.12.2020 

№ 1440/5-20; 

від 30.10.2020 № 1206/5-20;  

від 08.12.2020 № 1330/5-20; 

№ 1331/5-20; № 1332/5-20; 

№ 1333/5-20; № 1334/5-20; 

№ 1335/5-20; 

від 13.11.2020 № 1246/5-20; 

 

від 23.12.2020 № 1421/5-20; 

 

 

від 24.12.2020 № 1441/5-20 

 

34.  Про припинення права користування земельною ділянкою: 

 

 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками Донецькому обласному об’єднанню 

державних підприємств по будівництву, ремонту та 

утриманню автомобільних доріг; 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 16 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.10.2020 

№ 1107/5-20; 

від 16.10.2020 № 1148/5-20; 

від 22.10.2020 № 1169/5-20; 

від 26.10.2020 № 1184/5-20; 

від 28.10.2020 № 1197/5-20; 

від 20.11.2020 № 1275/5-20; 

від 07.12.2020 № 1310/5-20; 

від 17.12.2020 № 1385/5-20; 

від 24.12.2020 № 1449/5-20; 
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     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками в м. Слов’янськ; 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками в м. Костянтинівка; 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками Маріупольському морському порту; 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ 

УКРАЇНИ; 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками в м. Краматорськ; 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою Головному управлінню статистики у 

Донецькій області; 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою ГУМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

від 13.10.2020 № 1137/5-20; 

 

від 19.10.2020 № 1151/5-20; 

 

від 23.10.2020 № 1176/5-20; 

 

від 25.11.2020 № 1287/5-20; 

 

 

від 07.12.2020 № 1311/5-20; 

 

від 07.12.2020 № 1313/5-20; 

 

 

від 24.12.2020 № 1442/5-20 

 

35.  Про передачу земельної ділянки в оренду/у власність: 

 

 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ 

«ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-

ВАРВАРИНСЬКА»; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду 

ФОП Голованьовій О.О.; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Шабельнику Ю.М. зі зміною цільового призначення; 
 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 15 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.10.2020 

№ 1087/5-20; 

 

від 06.11.2020 № 1222/5-20; 

 

від 16.12.2020 № 1370/5-20; 
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     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Камишанову П.П. зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Шрамко С.В. 

зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Кравчук О.А. 

зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Чирва Я.В. зі 

зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Громило Г.В. 

зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Михеєв М.О. 

зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Чирва Л.С. зі 

зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Пікалов Ю.В. 

зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Жук С.П. зі 

зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Гируцький С.А. зі зміною цільового призначення; 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 16.12.2020 № 1371/5-20; 

 

 

від 16.12.2020 № 1372/5-20; 

 

 

від 16.12.2020 № 1373/5-20; 

 

 

від 16.12.2020 № 1374/5-20; 

 

 

від 16.12.2020 № 1375/5-20; 

 

 

від 18.12.2020 № 1396/5-20; 

 

 

від 18.12.2020 № 1397/5-20; 

 

 

від 22.12.2020 № 1413/5-20; 

 

 

від 22.12.2020 № 1415/5-20; 

 

 

від 22.12.2020 № 1416/5-20; 
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     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність 

гр. Хлобистов О.Ю. зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Косевичу Д.Б. 

зі зміною цільового призначення 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

від 22.12.2020 № 1417/5-20; 

 

 

від 24.12.2020 № 1448/5-20 

 

36.  Про погодження технічної документації із землеустрою: 

 

 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ДП «РУТЕКС КЕРАМ» 

ТОВ «РУТЕКС КЕРАМ»; 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку 

поширюється право сервітуту, та надання згоди на 

встановлення земельного сервітуту 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.11.2020 

№ 1224/5-20; 

 

від 22.12.2020 № 1409/5-20 

 

37.  Про надання згоди на поділ/об’єднання земельної 

(земельних) ділянки (ділянок): 

 

     Про надання згоди на поділ земельних ділянок 

ПрАТ «ВЕСКО»; 

     Про надання згоди на поділ земельної ділянки ГУНП в 

Донецькій області 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.10.2020 

№ 1144/5-20; 

від 20.10.2020 № 1161/5-20 
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38.  Про передачу земельних ділянок державної власності на 

території смт Новодонецьке у комунальну власність 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.12.2020 

№ 1323/5-20 

 

39.  Про прийняття земельної ділянки у державну власність: 

 

 

     Про прийняття земельних ділянок комунальної власності 

на території м. Костянтинівка у державну власність; 

     Про прийняття земельної ділянки у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.11.2020 

№ 1237/5-20; 

від 08.12.2020 № 1329/5-20 

 

40.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

ТОВ «НВО «ІНКОР І К»; 

 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

ГТОВ ВКФ «ЕТРА»; 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 11 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.10.2020 

№ 1158/5-20; 

від 20.10.2020 № 1160/5-20; 

від 21.10.2020 № 1166/5-20; 

 

від 21.10.2020 № 1164/5-20; 

№ 1167/5-20; 
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     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Слов’янському об’єднаному міському військовому 

комісаріату; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

ФОП Решетару М.П.; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

ФГ «КОЛОСОК» 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

від 16.11.2020 № 1254/5-20; 

від 20.11.2020 № 1276/5-20; 

 

 

від 19.11.2020 № 1271/5-20; 

 

 

 

 

від 04.12.2020 № 1304/5-20; 

 

 

 

від 11.12.2020 № 1355/5-20; 

 

 

 

від 21.12.2020 № 1404/5-20 

 

41.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості): 

     Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» 

ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.10.2020 

№ 1147/5-20; 
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     Про затвердження ТОВ «ДОНБАСНАФТОПРОДУКТ» 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

     Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) Службі автомобільних доріг у 

Донецькій області 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

від 11.12.2020 № 1352/5-20; 

 

 

від 16.11.2020 № 1369/5-20 

 

42.  Про подовження договорів оренди водних об'єктів: 

 

 

     Про внесення змін до договорів оренди водних об’єктів; 

 

     Про внесення змін до договору оренди водних об’єктів 

місцевого значення від 20.06.2001 № 9; 

     Про внесення змін до договору оренди водного об’єкту 

загальнодержавного значення від 15.04.2008 № 8/2008 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.12.2020 

№ 1351/5-20; 

від 18.12.2020 № 1392/5-20; 

 

від 18.12.2020 № 1391/5-20 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

43.  Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 22 листопада 2019 року 

№ 1276/5-19 

додатково до 

плану 

НАТРУС Сергій – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.12.2020 

№ 1390/5-20 
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44.  Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть 

здійснюватися у 2020 році за рахунок залишків коштів 

місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на 

території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та коштів співфінансування з 

місцевих бюджетів, по яких департамент розвитку базових 

галузей промисловості облдержадміністрації визначено 

головним розпорядником коштів 

 

І декада жовтня ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 01.10.2020 

№ 1085/5-20 

45.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 141/5-20 

«Про затвердження Напрямів (заходів) спрямування коштів 

обласного бюджету на дорожнє господарство області у 

2020 році»  

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.12.2020 

№ 1422/5-20 

 

46.  Про закриття навігації в прибережних водах Азовського моря 

та водоймищах у межах Донецької області для маломірних 

(малих) суден у 2020 році 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.10.2020 

№ 1118/5-20 

 

47.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 30 травня 2016 року № 439 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.11.2020 

№ 1255/5-20 
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48.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 03 листопада 2016 року № 952 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 10.12.2020 

№ 1343/5-20 

 

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

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

енергоефективність, дорожньо-транспортний комплекс та 

заходи, пов’язані з наслідками проведення ООС/АТО на 

території області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.12.2020 

№ 1307/5-20 
 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 
50.  Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у 

сфері дошкільної освіти (за потреби) 

протягом 

кварталу 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – дирек-

тор департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністр

ації 
 

Перенесено на І квартал 

2021 року 

 

51.  Про надання згоди на передачу об’єкта нерухомого майна з 

комунальної власності територіальної громади м. Дружківка 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Донецької області 

 

жовтень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник управ-

ління сім’ї, молоді 

та масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадміністра

ції 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.10.2020 

№ 1092/5-20 
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52.  Про прийняття майна з комунальної власності територіальної 

громади міста Дружківка 

 

листопад ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та масових 

заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 25.11.2020 

№ 1286/5-20 

 

53.  Про затвердження «Цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання у Донецькій області на 

2021-2025 роки» 

 

листопад -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 05.11.2020 

№ 1215/5-20 

 

54.  Про надання згоди на передачу нежитлової будівлі та 

підсобних споруд, що знаходяться за адресою: Донецька 

область, Слов’янський  район, село Сидорове, із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Слов’янського району до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Донецької області 

 

листопад -“- Не видавалося 

55.  Про внесення змін до Положення про УПРАВЛІННЯ СІМ’Ї, 

МОЛОДІ ТА МАСОВИХ ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

грудень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 05.10.2020 

№ 1100/5-20 
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56.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 14 липня 2020 року № 742/5-20 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

визначення проєктів культурного обміну між Донецькою, 

Львівською та Івано – Франківською областями, що 

реалізуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету», 

зареєстрованого у Східному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції (м. Харків) 30 липня 2020 року за 

№ 113/113 (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадміністр

ації 

 

Не видавалось 

 

57.  Про реєстрацію статутів релігійних громад та змін до них (за 

потреби) 

     Про реєстрацію статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІРУЮЧИХ ГРОМАДЯН КУЛЬТУ 

СВІДОМОСТІ КРІШНИ «ДЖАГАННАТХ» М. НОВОГРОДІВКА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»; 
     Про реєстрацію статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ЦЕРКВА БЕЗ СТІН» М. ПОКРОВСЬК 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.11.2020 

№ 1211/5-20; 

 

від 10.12.2020 № 1347/5-20 

 

58.  Про конкурс на заміщення посади директора комунального 

закладу культури «Донецький обласний художній музей» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.11.2020 

№ 1210/5-20 
 

59.  Про затвердження Програми розвитку культури і туризму 

Донецької області на 2021-2023 роки 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.11.2020 

№ 1250/5-20 
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60.  Про внесення змін до напрямків (заходів) використання 

коштів обласного бюджету у 2020 році управлінням культури 

і туризму облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і туризму 

облдержадміністра

ції 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.11.2020 

№ 1296/5-20 

 

61.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

КУЛЬТУРИ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.12.2020 

№ 1405/5-20 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 
62.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області 

 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 30.10.2020 

№ 1203/5-20 

 

63.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1497/5-19 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 11.11.2020 

№ 1229/5-20 

 

 



№№ 

п/п 
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64.  Про затвердження Регіонального плану заходів щодо 

реалізації в Донецькій області Національної стратегії 

розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації 

ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) 

ветеранів війни на 2021 рік 

 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 13.11.2020 

№ 1247/5-20 

 

65.  Про адресні виплати для придбання житла додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 13.11.2020 

№ 1252/5-20 
 

66.  Про внесення змін до Положення про УПРАВЛІННЯ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 09.12.2020 

№ 1337/5-20 
 

67.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 17.12.2020 

№ 1384/5-20 
 

68.  Про призначення стипендій перспективним спортсменам 

Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 24.12.2020 

№ 1436/5-20 
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69.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 30 січня 2020 року № 75/5-20 

 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадміністр

ації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 26.10.2020 

№ 1183/5-20 

 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

70.  Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 

на робочих місцях у святкові дні 

 

І декада жовтня 

ІІ декада грудня 

 

МОСІНА Ольга – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 02.10.2020 

№ 1096/5-20; 

від 17.12.2020 № 1380/5-20; 

від 18.12.2020 № 1395/5-20 
 

71.  Про План основних заходів Донецької обласної державної 

адміністрації на 2021 рік 

ІІ декада грудня 

 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.12.2020 

№ 1398/5-20 
 

72.  Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 

на І квартал 2021 року 

 

ІІІ декада 

грудня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.12.2020 

№ 1453/5-20 
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73.  Про План здійснення облдержадміністрацією контролю за 

виконанням органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади на 2021 рік 

 

ІІІ декада 

грудня 

МОСІНА Ольга – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадміністр

ації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 24.12.2020 

№ 1434/5-20 

 

74.  Про нагородження відзнаками облдержадміністрації (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та з 

питань нагород 

облдержадміністр

ації 

Протягом кварталу видано 50 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

75.  Про відрядження (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 10 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
 

76.  Підготовка наказів керівника апарату облдержадміністрації з 

кадрових питань та з питань проходження державної служби 

(за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 112 накази керівника 

апарату облдержадміністрації 

77.  Про кадрові питання та питання державної служби (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 19 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

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

таємниці 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр –  

завідувач сектору 

режимно-

секретної роботи 

облдержадміністр

ації 

 

Протягом кварталу видано 3 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації 

79.  Про здійснення планового аудиту в Департаменті соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

 

ІІ декада 

листопада 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадміністр

ації 

 

Не видавалося 

80.  Про внесення змін до розпорядження голови  

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 квітня 2020 року № 397/5-20 

додатково до 

плану 

ПОГРЕБНЯК 

Яна - начальник 

юридичного 

управління 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 09.11.2020 

№ 1227/5-20 

 

81.  Про внесення змін до розпорядження голови  

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 25 травня 2020 року № 530/5-20 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 18.11.2020 

№ 1267/5-20 

 

 



№№ 
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82.  Про визначення об’єктів електронно-обчислювальної техніки 

та створення системи захисту інформації в Донецькій 

обласній державній адміністрації 

додатково до 

плану 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 24.12.2020 

№ 1443/5-20 

83.  Про проведення попередніх, приймальних випробувань та 

введення в експлуатацію комплексної системи захисту 

інформації автоматизованої системи «АС-1 ДСК/НТ» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 30.12.2020 

№ 1460/5-20 

 

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  
 

КИРИЛЕНКО Павло - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Обласна тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 

«Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат» (із змінами) (за рішенням голови 

комісії) 

 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Проведено 29.10.2020; 30.11.2020; 

29.12.2020 
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2.  Організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

Донецькій області державних, регіональних свят та пам’ятних 

дат 

 

жовтень ТЮРІНА Тетяна-

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 06.10.2020; 11.11.2020; 

15.11.2020 

3.  Громадська рада при облдержадміністрації жовтень, 

грудень 

 

-“- Проведено в режимі онлайн 

12.11.2020; 25.12.2020 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

4.  Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 04.11.2020; 30.11.2020 

 

5.  Робоча група з питань управління об’єктами державної 

власності 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Перенесено на І квартал 2021 року 

6.  Регіональна рада підприємців в Донецькій області 

 

І декада 

листопада 

 

-“- Проведено 05.11.2020 

7.  Комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб при 

облдержадміністрації 

ІІ декада 

листопада 

-“- Перенесено на І квартал 2021 року 
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8.  Робоча група з врегулювання проблемних питань, що 

виникають у діяльності малого та мікробізнесу 

 

додатково до 

плану 

ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 24.12.2020 

9.  Робоча група з розробки проєкту Регіональної програми 

розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій 

області на 2021 – 2022 роки 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 08.10.2020; 27.11.2020 

10.  Рада розвитку громад та територій при Донецькій обласній 

державній адміністрації 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 07.10.2020 

11.  Обласна робоча група з питань методологічної підтримки 

впровадження реформ у громадах 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 15.10.2020 

12.  Обласний комітет забезпечення доступності людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури 

 

грудень ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перенесено на березень 2021 року 
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13.  Регіональна рада професійної (професійно – технічної) освіти ІІІ декада 

жовтня 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 21.10.2020 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

14.  Обласна комісія по контролю за діяльністю суб’єктів 

господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 02.11.2020 моніторинг 

усунення порушень у 

ТОВ «Полімет», ТОВ «Укрславре

сурс «К» м. Костянтинівка та 

ТОВ «Укрславресурс «Б»  

м. Бахмут, виявлених під час  

виїзного обстеження наявного 

обладнання та устаткування 

обласною комісією з 

металобрухту 

 

15.  Робоча група з питань надрокористування (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

НАТРУС Сергій- 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

 

Не було потреби 
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16.  Регіональна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

 

додатково до 

плану 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

30.12.2020 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 
17.  Обласна комісія з розгляду питань щодо надання 

підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з 

інвалідністю дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування, дотацій, фінансової допомоги та цільової 

позики 

ІІІ декада 

жовтня 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Не було потреби 

18.  Регіональна комісія з визначення даних про заробітну плату 

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

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

19.  Обласна комісія із спірних питань встановлення факту участі 

громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

20.  Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 06.10.2020; 

11.11.2020; 17.12.2020 
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21.  Атестаційна комісія з проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території 

Донецької області  

 

І декада жовтня ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Проведено 09.12.2020 

22.  Обласний міжвідомчий штаб з координації організації 

оздоровлення та відпочинку дітей 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Проведено 02.12.2020 

23.  Комісія з питань обліку майнових об’єктів оздоровлення та 

відпочинку дітей (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 09.12.2020 

24.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 

 

щомісяця 

 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 24.12.2020 

25.  Регіональна рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 

 

листопад 

 

-“- Проведено 23.12.2020 

26.  Обласна молодіжна рада листопад -“- Проведено 26.11.2020 
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27.  Робоча група з реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей 

 

додатково до 

плану 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 07.12.2020 

 

28.  Регіональна комісія з формування пропозицій щодо  

розподілу у 2020 році коштів субвенції з державного  

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених   

до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 09.12.2020 

29.  Обласна комісія з питань забезпечення гарантій зайнятості 

неповнолітніх, в їх числі дітей-сиріт і дітей, які позбавлені 

батьківського піклування 

 

листопад РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

Проведено 23.11.2020 

30.  Координаційний комітет сприяння зайнятості населення 

 

 

листопад -“- Перенесено на лютий 2021 року 
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ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

31.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за потреби) 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 01.10.2020, 

02.10.2020, 12.10.2020, 13.10.2020, 

16.10.2020, 23.10.2020, 30.10.2020, 

06.11.2020, 11.11.2020, 13.11.2020, 

27.11.2020, 15.12.2020, 24.12.2020 

32.  Обласна комісія з питань евакуації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

 

-“- Не було потреби 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

33.  Комісія з кадрових питань облдержадміністрації (за потреби) протягом 

кварталу 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 02.11.2020, 10.11.2020, 

03.12.2020, 04.12.2020, 15.12.2020 
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34.  Експертна комісія облдержадміністрації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 22.10.2020, 02.11.2020 

35.  Комісія облдержадміністрації з питань розгляду звернень 

громадян (Указ Президента України від 07 лютого 2008 року 

№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування») 

щомісяця, 

ІV четвер 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Організовано та проведено 3 

засідання Комісії: 22.10.2020, 

26.11.2020, 24.12.2020 

 

 Засідання колегій: 
 

  

КИРИЛЕНКО Павло - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 
1.  Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про підсумки 

виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців 2020 року» 

 

ІІІ декада 

жовтня 

КОНАКОВА 

Ірина - директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

Проведено в режимі онлайн 

29.10.2020 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації:  

     «Про безпечне використання газу в побуті та дотримання 

вимог безпечної експлуатації газового обладнання, приладів 

індивідуального опалення та димвентканалів у житловому 

фонді області»; 

     «Про хід виконання у 2020 році Регіональних програм 

«Вода Донеччини на 2017–2025 роки» та «Тепло Донеччини» 

на 2018 – 2025 роки»; 

     «Про стан виплати заробітної плати та погашення 

заборгованості із заробітної плати підприємствами житлово – 

комунального господарства Донецької області» 

 

 

жовтень 

 

 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

 

23.10.2020; 

 

 

 

27.11.2020; 

 

 

22.12.2020 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

3.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: «Про 

хід виконання заходів щодо зниження малюкової смертності 

в Донецькій області», «Про проведення супервізій рівня знань 

медичних працівників закладів охорони здоров’я, які надають 

послуги з елімінації передачі від матері до дитини ВІЛ та 

сифілісу, щодо клінічних протоколів та алгоритмів дій з 

надання послуг елімінації передачі від матері до дитини ВІЛ 

та сифілісу» 

ІІІ декада 

листопада 

 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадмініст

рації 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

     «Про організацію роботи щодо покращення результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання», «Про використання 

субвенцій освітньої сфери у 2020 році»; 

 

 

 

ІІІ декада 

жовтня 

 

ІІ декада грудня 

СІДАШЕВА 

Тетяна – дирек-

тор департамен-

ту освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Проведено 04.11.2020 
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     «Про впровадження змін у закладах дошкільної освіти 

Донецької області», «Розвиток інклюзивної освіти в 

Донецькій області», «Про здобутки та перспективи розвитку 

національно-патріотичного виховання в закладах освіти 

Донеччини» 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

5.  Управління культури і туризму облдержадміністрації: «Про 

стан розвитку народної аматорської творчості на Донеччині» 

ІІІ декада 

жовтня 

 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 17.12.2020 

 

6.  Донецького обласного центру зайнятості: 

     «Про використання кошторисів видатків Донецької 

обласної служби зайнятості у 2020 році», «Про стан 

організації професійного навчання безробітних за 9 місяців 

2020 року в закладах освіти, які пройшли відбір, у тому числі 

в державному навчальному закладі «Донецький центр 

професійно – технічної освіти державної служби зайнятості»; 

     «Про проведення заходів щодо покращення 

інформаційно–роз’яснювальної роботи у базових центрах 

зайнятості» 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

листопад 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено: 

28.10.2020; 

 

 

 

 

 

перенесено на лютий 2021 року 
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7.  Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області: «Про підсумки роботи органів Пенсійного 

фонду України в Донецькій області за 9 місяців 2020 року» 

 

ІІІ декада 

жовтня 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 09.12.2020 

8.  Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно – 

патріотичного виховання облдержадміністрації: «Про хід 

виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статті» у Лиманській та Олександрівській ОТГ», 

«Про стан надання соціальної підтримки та допомоги 

багатодітним сім’ям у м. Дружківка, Званівській та Сіверській 

ОТГ», «Про результати проведення Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця» у 2020 році», «Про 

реалізацію у 2020 році програми «Молодіжний працівник» у 

Донецькій області» 

грудень ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 24.12.2020 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Державного архіву області: 

     «Про стан виконання основних планових завдань 

архівними установами області», «Про організацію роботи 

щодо створення та наповнення Регіонального фондового 

каталогу», «Про створення фонду користування в держархіві 

області», «Про стан контролю за виконанням документів в 

держархіві області»»; 

 

ІІІ декада 

жовтня 

 

 

 

 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 

27.10.2020; 
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     «Про стан контролю за виконанням документів в 

держархіві області»; 

     «Про стан виконання вимог антикорупційного 

законодавства в держархіві області», «Про вжиття заходів 

щодо побудови комплексної системи захисту інформації», 

«Про стан контролю за виконанням документів в держархіві 

області» 

 

ІІІ декада 

листопада 

ІІІ декада 

грудня 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

30.11.2020; 

 

30.12.2020 

 

10.  Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації: «Про формування списку спортсменів 

Донецької області – кандидатів на участь у ХХІV літніх 

Дефлімпійських іграх 2021 року», «Про роботу осередків 

фізкультурно-спортивних товариств в Донецькій області» 

 

І декада 

листопада 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

12.11.2020 

 

 Проведення нарад:    

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 
1.  Нарада із заступниками міських голів, голів 

райдержадміністрацій, голів рад об’єднаних територіальних 

громад, керівників військово – цивільних адміністрацій з 

поточних питань розвитку галузі та проходження 

опалювального періоду 2020 – 2021 років 

щомісяця 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Наради проведені: 01.10.2020, 

13.10.2020, 21.10.2020, 28.10.2020, 

29.10.2020, 10.11.2020, 16.11.2020, 

08.12.2020, 10.12.2020 
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2.  Обласні наради та засідання з питань впровадження 

адміністративно – територіальної реформи в Донецькій 

області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

04.11.2020; 07.12.2020; 11.12.2020; 

17.12.2020; 18.12.2020; 22.12.2020 

 

3.  Нарада з питань своєчасного використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Проведено 21.10.2020 

4.  Селекторні наради (за потреби) протягом 

кварталу 

ТІТОВА Тетяна -  

начальник 

Головного 

управління 

Держгеокадастр

у у Донецькій 

області 

 

 

Не проводились 

 

5.  Нарада з питання застосування баз даних містобудівного 

кадастру в Донецькій області при розробці документації з 

просторового планування 

додатково до 

плану 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено в режимі онлайн 

16.12.2020 
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КЛЮШНИКОВ Денис – перший заступник голови облдержадміністрації 

6.  Наради: 

     «Про хід реалізації постанови Кабінету Міністрів України 

від 05 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного 

проекту запровадження державного регулювання цін на 

препарати інсуліну». Надання медичної допомоги хворим на 

цукровий діабет»; 

     «Про стан надання медичної допомоги хворим з 

професійними захворювання та результати проведення якості 

профілактичних медичних оглядів»; 

     «Про стан організації нейрохірургічної служби Донецької 

області», «Про стан надання антирабічної допомоги 

населенню Донецької області»; 

     щодо розгляду випадків малюкової смертності за 

результатами ІІІ кварталу 2020 року 

 

 

І декада 

листопада 

 

 

 

ІІ декада 

листопада 

 

ІІІ декада 

листопада 

 

додатково до 

плану 

 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

18.11.2020; 

 

 

 

 

не проводилась у зв’язку з 

карантином; 

 

26.11.2020; 

 

 

14.12.2020 

 

7.  Нарада з представниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації щодо роботи системи 

енергоменеджменту та впровадження енергосервісних 

договорів в установах, що підпорядковані структурним 

підрозділам облдержадміністрації 

 

грудень ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на І квартал 2021 року 

8.  Онлайн нарада з керівниками міст, районів, ОТГ області з 

питання впровадження ринку газу для населення 

 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 27.10.2020 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Наради з: 

     директорами закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

     керівниками органів управління освітою міських рад, 

райдержадміністрацій, військово – цивільних адміністрацій, 

рад об’єднаних територіальних громад з питань 

реформування освітньої галузі; 

     завідувачами центрів практичної психології і соціальної 

роботи, методистів органів у сфері управлінь освітою міських 

рад, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних 

громад які відповідають за психологічну службу; 

     директорами інституційного догляду та виховання; 

     керівниками органів управління освітою міських рад, 

райдержадміністрацій, військово – цивільних адміністрацій, 

рад об’єднаних територіальних громад з питань розробки 

заходів Програми розвитку освіти Донеччини на 2021 – 2027 

роки 

 

 

 

ІІІ декада 

жовтня 

І декада жовтня, 

ІІ декада 

листопада, 

ІІ декада грудня 

протягом жовтня 

 

 

 

листопад 

листопад 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено: 

20.10.2020 – 30.10.2020; 

 

15.10.2020, 05.11.2020; 11.12.2020; 

 

 

 

03.10.2020; 

 

 

 

19.11.2020; 

06.11.2020; 12.11.2020 

 

10.  Обласна нарада директорів базових центрів зайнятості 

Донецької області на тему: «Про попередні підсумки роботи 

щодо виконання завдань правління Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття Донецькою обласною 

службою зайнятості за 2020 рік та пріоритети на 2021 рік» 

 

грудень РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

 

Проведено 21.12.2020 
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11.  Нарада з керівниками відділів (управлінь) культури і туризму 

міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад на тему: «Про порядок складання та 

подання річної статистичної звітності» 

 

ІІ декада 

листопада 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Проведено 19.11.2020 

12.  IV Всеукраїнська науково-практична iнтернет-конференцiя 

для викладачів мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих 

музичних шкіл, закладів фахової передвищої та вищої 

мистецької освіти «Сучасна мистецька освіта: виклики та 

перспективи» 

 

додатково до 

плану 

 

-“- 

 

Проведено з 27.10.2020 по 

30.10.2020 

13.  Конференція «Сучасна музична освіта: теоретичний, 

історичний і педагогічний аспекти» в межах організації VІІІ 

відкритого конкурсу юних виконавців «Vivace» 

додатково до 

плану 

 

-“- 

 

Проведено 15.11.2020 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

14.  Відеоконференції з керівниками органів управління фізичною 

культурою і спортом міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій 

 

щомісяця, 

І декада 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

08.10.2020, 05.11.2020, 10.12.2020 

15.  Розширена апаратна нарада з керівниками обласних 

організацій, підпорядкованих управлінню фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації 

ІІ декада грудня -“- 

 

Проведено в режимі онлайн: 

06.10.2020, 05.11.2020, 10.12.2020 
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16.  Робоча нарада з архівними установами області з профільних 

та проблемних питань з архівними установами області 

 

протягом 

кварталу 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено 13.10.2020; 03.11.2020; 

10.12.2020; 22.12.2020 – 

23.12.2020 

 

 Інші заходи:   

КИРИЛЕНКО Павло - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Забезпечення надходжень до бюджету за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних судів, пов'язаних зі стягненням 

податкового боргу 

щомісяця ДОЛОЗІНА 

Ірина - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 
 

Протягом кварталу за 

оперативними даними 

надходження за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних 

судів, пов’язаних зі стягненням 

податкового боргу, склали 

2 780,6 тис. гривень 

2.  Підготовка інформації щодо фактичного стану виконання 

доведених завдань по забезпеченню надходжень коштів до 

бюджетів всіх рівнів за звітний період 
 

щомісяця 
 

-“- 

 

 

До департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

аналітичні матеріали про стан 

виконання доведених завдань по 

мобілізації коштів до бюджетів 

усіх рівнів (листи від 15.10.2020 № 

78377/10/05-99-04-11-31; від 

05.11.2020 № 81980/10/05-99-04-11-

31; від 09.11.2020 № 82765/10/05-99-
04-11-31; від 13.11.2020 № 

83692/10/05-99-04-11-31; від 

07.12.2020 № 88364/10/05-99-04-11-

31; від 15.12.2020 № 90498/10/05-99-
04-11-31) 
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3.  Надання інформації для проведення моніторингу стану 

розвитку малого та середнього підприємництва, рейтингової 

оцінки результатів діяльності голів райдержадміністрацій та 

міських рад (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ДОЛОЗІНА 

Ірина - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

Департаменту економіки 

Донецької обласної державної 

адміністрації надано інформацію 

щодо виконання заходів 

Регіональної програми розвитку 

малого та середнього 

підприємництва (лист 

від 28.12.2020 № 93397/10/05-99-

04-11-31). 

Також листом від 24.11.2020 

№ 85717/10/05-99-04-11-31 

надано інформацію щодо 

показників фінансово-

господарської діяльності 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

 

 

4.  Підготовка та затвердження розпису обласного бюджету на 

2021 рік 

ІІІ декада грудня КОНАКОВА 

Ірина – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

 

 

Підготовлено лист від 31.12.2020 

№ 01-02/25/1509/0/30-20 

 

5.  Підготовка та затвердження тимчасового розпису обласного 

бюджету на визначений період 2021 року (за потреби) 

 

ІІІ декада грудня -“- 

 

Не було необхідності у зв’язку з 

затвердженням розпису 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 55 

6.  Організація та участь в освітніх заходах для інститутів 

громадянського суспільства, громадських рад при органах 

виконавчої влади у рамках розвитку громадянського 

суспільства 

 

протягом 

кварталу 

 

ТЮРІНА 

Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено 01.10.2020; з 

06.10.2020 по 08.10.2020; 

16.10.2020; 10.11.2020 – 

12.11.2020; 24.11.2020; 29.12.2020 

 

7.  Координація роботи щодо: 

     діяльності громадської ради при облдержадміністрації; 

 

     виконання Регіонального плану заходів з увічнення 

пам’яті захисників України на період до 2020 року у 

Донецькій області 

 

 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено: 

робота проводилась протягом 

кварталу; 

16.10.2020, м. Краматорськ; 

17.10.2020,  м Маріуполь 

 

8.  Участь у заходах, організованих громадськими організаціями 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено 01.10.2020; з 

05.10.2020 по 08.10.2020; 

16.10.2020; з 10.11.2020 по 

12.11.2020; 24.11.2020; 

09.12.2020; 10.12.2020; 

17.12.2020; 29.12.2020 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

9.  Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій 

області (на виконання указів Президента України 

від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 

влади у сфері зовнішніх зносин» (із змінами) та від 05 березня 

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями» (із змінами) 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу забезпечено 54 

заходи за участю іноземних 

делегацій 

 

10.  Підготовка та погодження з Міністерством закордонних 

справ України і Кабінетом Міністрів України технічних 

завдань керівництва облдержадміністрації для відрядження за 

кордон (на виконання указів Президента України 

від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 

влади у сфері зовнішніх зносин» (зі змінами) та 05 березня 

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями» (зі змінами) та постанов Кабінету 
Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 «Про 

вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за 

кордон» (зі змінами), 03 грудня 2001 року № 1629 «Про деякі 

питання удосконалення роботи з координації діяльності органів 
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» (зі змінами), 04 

листопада 2015 року № 903 «Про затвердження Порядку 

підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для 
участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх 

результатами» (зі змінами) 

протягом 

кварталу 

 

-“- Протягом кварталу закордонних 

відряджень не було 
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11.  Проведення роботи: 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, міськими радами, військово-

цивільними адміністраціями та об’єднаними територіальними 

громадами з реалізації проєкту Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення України Європейського 

інвестиційного банку; 

     щодо можливої реалізації на півночі Донецької області 

інвестиційного проєкту з будівництва содового заводу; 

     за підтримки Офісу з просування експорту при 

Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України щодо інформування вітчизняних 

виробників про можливі виставки та поставки продукції на 

зовнішні ринки, освітні заходи з питань торгівлі до інших 

країн; 

     щодо оновлення та внесення змін до Інтерактивної карти 

проєктів соціально – економічного розвитку Донецької 

області; 

     шодо територіального маркетингу, у тому числі 

промоційної діяльності, що має на меті формування 

позитивної ділової репутації мирної сторони Донецької 

області; 

     щодо створення інвестиційного порталу Донецької 

області; 

     щодо виконання облдержадміністрацією Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – 

членами, з іншої сторони 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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12.  Координація роботи щодо залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 
департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 
розвитку і 

зовнішніх 

відносин 
облдержадміністр

ації 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

13.  Проведення моніторингу: 

     діючих джерел фінансування, у тому числі грантових 

коштів, для реалізації проєктів на території області; 

     стану зовнішньоекономічної діяльності області; 

     реалізації інфраструктурних проєктів та розміщення 

інформації на вебсайті облдержадміністрації; 

     реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, які 

реалізуються на території Донецької області; 

     реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України Європейського 

інвестиційного банку; 

     реалізації проєкту ПРООН щодо виготовлення та передачі 

цільовим громадам мобільних ЦНАП та облаштування 

територій на КПВВ для їх функціонування 
 

протягом 

кварталу 

 

-“- Моніторинг проведено протягом 

кварталу 

14.  Моніторинг та формування google – таблиці з реалізації 

інфраструктурних проєктів (будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт), які реалізуються на території Донецької 

області у поточному році за рахунок усіх джерел 

фінансування 

протягом 

кварталу 

 

-“- Моніторинг проведено протягом 

кварталу. Google – таблицю 

сформовано 
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15.  Виконання заходів в рамках діяльності Партнерської 

Платформи Донецької області за проєктом «Fit for Partnership 

with Germany» 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу. 22.12.2020 проведено 

зустріч Партнерських платформ в 

режимі онлайн 

 

16.  Інформаційний супровід та створення умов для ефективної 

діяльності ради молодих вчених при облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

17.  Організація та проведення: 

     виставкового заходу «Схід – Експо 2020» 

     Наукової конференції молодих вчених 

 

 

жовтень 

грудень 

-“- Проведено в режимі онлайн: 

29.10.2020; 

14.12.2020 

 

18.  Супровід проєкту «Формування кращих практик розвитку 

індустріальних парків та промислової нерухомості на Сході 

України» за підтримки USAID 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

19.  Організація та проведення форуму «Ефективне місцеве 

самоврядування як запорука демократичної та правової 

держави» 

 

ІІІ декада 

листопада 

ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Проведено 09.12.2020, 10.12.2020 
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20.  Обласна містобудівна рада (у разі надходження проєктної 

документації) 

 

протягом 

кварталу 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 08.10.2020, 03.11.2020, 

28.12.2020, 29.12.2020 

21.  Реалізація плану заходів з виконання Регіональної програми 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  

протягом 

кварталу 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

22.  Організаційна та роз’яснювальна робота щодо виплати 

спеціальних бюджетних дотацій для розвитку тваринництва 

суб’єктам господарювання всіх форм власності з Державного 

бюджету України в 2020 році 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 
 

Організаційна та роз’яснювальна 

робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

23.  Моніторинг стану посівів озимих культур під урожай 

2021 року та багаторічних трав в сільськогосподарських 

підприємствах області 

 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 
 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу 
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24.  Проведення аналізу: 

     виробничої діяльності харчових і переробних підприємств 

області за підсумками роботи; 

     закупівельних цін на сировину та оптово-відпускних цін 

на готову продукцію по переробним підприємствам області 

 

 

протягом 

кварталу 

щотижнево 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

 

25.  Координація заходів з підготовки та проведення комплексу 

осінньо – польових робіт в сільськогосподарських 

підприємствах Донецької області у 2020 році 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Координація заходів 

здійснювалась протягом кварталу 

 

26.  Оформлення та видача сертифікатів племінних (генетичних) 

ресурсів суб’єктам племінної справи у тваринництві 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Оформлено 98 сертифікатів 

племінних (генетичних) ресурсів 

на поголів’я племінних тварин, що 

реалізуються суб’єктами 

племінної справи у тваринництві 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

27.  Обстеження штучних споруд (мостів, труб), розташованих на 

автомобільних дорогах загального користування місцевого 

значення 

 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Проведено заходи щодо 

обстеження штучних споруд у 

кількості 29 одиниць (мости, 

труби) 
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28.  Організація роботи із забезпечення поточного 

обслуговування КПВВ 

 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

29.  Опрацювання питання щодо відновлення газопостачання міст 

Мар’їнка та Красногорівка Мар’їнського району 

 

протягом 

кварталу 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

30.  Укладання договорів з органами місцевого самоврядування, 

райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними 

громадами про передачу права на здійснення видатків в 

рамках Регіональної програми з відшкодування частин 

відсотків за кредитами, залученими на заходи з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності для 

населення Донецької області на 2016 – 2020 роки 

 

протягом 

кварталу 

-“- Всього протягом року укладено 6 

договорів з Маріупольською, 

Мирноградською, Бахмутською, 

Новогродівською, Покровською 

та Добропільською міськими 

радами 

31.  Заходи із закупівлі послуг з реконструкції, поточного 

середнього та капітального ремонту мостів, автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення області 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 36 закупівель на суму 

738,6 млн.грн 

32.  Засідання обласної Координаційної ради з питань 

реформування вугільної промисловості 

 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Проведено 27.10.2020 
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33.  Відкритий конкурс щодо визначення підприємства 

(організації), яке залучається на договірних засадах 

організатором проведення конкурсів з перевезення пасажирів 

на приміських і міжміських (крім внутрішньорайонних) 

внутрішньообласних автобусних маршрутах загального 

користування в Донецькій області для організації 

забезпечення роботи конкурсного комітету 

 

ІІ декада 

жовтня 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 16.10.2020 

 

34.  Участь в урочистих заходах з нагоди 35 – річчя заснування 

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» 

 

листопад -“- Перенесено на І квартал 2021 року 

 

35.  Участь в урочистих церемоніях введення в експлуатацію 

блоку № 11 на ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» 

 

грудень -“- Перенесено на І квартал 2021 року 

 

36.  Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на приміських 

та міжміських (крім внутрішньорайонних) автомобільних 

маршрутах загального користування 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 02.10.2020 

 

37.  Координація роботи з відновлення електропостачання 

с. Опитне Ясинуватського району 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу. 19.11.2020 підписано 

Меморандум про взаєморозуміння 

між Представництвом Норвезької 

ради у справах біженців в Україні 

та департаментом розвитку 

базових галузей промисловості 

облдержадміністрації; 
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ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

22.12.2020 завершені земляні 

роботи (риття траншеї) під 

прокладання кабельної лінії. Після 

отримання допуску від СЦКК 

будуть розпочаті будівельно-

монтажні роботи 

 

38.  Участь у: 

     публічному обговоренні проєкту Концепції Державної 

програми трансформації вугільних регіонів України; 

     робочій зустрічі з розгляду питання надходження податку 

на доходи фізичних осіб до бюджетів Білозерської та 

Добропільської міських ОТГ; 

     робочій зустрічі з представниками вугільних 

профспілкових організацій з розгляду проблемних питань 

діяльності державного сектору вуглевидобутку 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 

18.12.2020; 

 

18.12.2020; 

 

 

09.12.2020 

 

39.  Аналіз стану використання та освоєння коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у 

2020 році відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 04 лютого 2020 року № 104/5-20 «Про 

затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2020 рік» (із 

змінами) 

 

щомісяця НАТРУС Сергій- 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 05.10.2020, 05.11.2020, 

04.12.2020 
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40.  Підготовка інформації за ІІІ квартал 2020 року про хід 

виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2020 рік 

 

жовтень НАТРУС Сергій- 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

Виконано, лист на департамент 

економіки облдержадміністрації 

від 30.10.2020 № 04-19/6046/90-20 

41.  Проведення атестації: 

     лікарів акушерів – гінекологів (за окремим графіком); 

     лікарів – педіатрів (за окремим графіком); 

     лікарів хірургічного профілю (за окремим графіком); 

     лікарів – стоматологів (за окремим графіком); 

     лікарів з організації охорони здоров’я (за окремим 

графіком); 

     середнього медичного персоналу (за окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на період після 

закінчення дії карантину 

42.  Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Перенесено на період після 

закінчення дії карантину 

43.  Акредитація закладів охорони здоров’я області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Проведено акредитацію: 

ПП «Маликсмед»; КНП 

«Обласний госпіталь для 

ветеранів війни м. Святогірська»; 

ПП «Клініка здоров’я+»; ПП 

«Медком»; КНП «Обласна дитяча 

лікарня м. Слов’янськ» 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

44.  Співбесіди з відповідальними працівниками органів 

управління освітою міських рад, райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад, військово – цивільних 

адміністрацій з питань організації роботи закладів освіти в 

осінньо – зимовий період 

І декада жовтня СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 01.10.2020 – 

09.10.2020 

 

45.  Засідання дискусійного клубу «ООН і Україна: 

співробітництво, проблеми, виклики» 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 27.11.2020 

 

46.  Здійснення моніторингу інформаційних відомостей з Реєстру 

застрахованих осіб Державного соціального страхування 

щодо виявлення ознак тіньової зайнятості. Інформування 

соціальних партнерів 

 

протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

По виявлених ознаках тіньової 

зайнятості за результатами 

моніторингу відомостей реєстру 

застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування матеріали 

направлені: 

по 4,6 тис. платниках – до органів 

місцевого самоврядування; 

по 15,0 тис. - до територіальних  

органів з питань праці; 

по 3,8 тис. - до органів податкової 

служби; 

по 0,2 тис. - до соціальних 

партнерів 
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47.  Фінансування пенсійних виплат протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

Протягом кварталу забезпечено 

своєчасне, відповідно до графіка, 

фінансування коштів на виплату  

пенсій в повному обсязі 

 

48.  Забезпечення призначення, перерахунків та нарахування 

пенсій 

 

протягом 

кварталу 
 

-“- Органами Фонду області 

призначено 20,5 тис. пенсійних 

виплат, проведено 43,5 тис. 

поточних перерахунків 

 

49.  Впровадження системи обліку трудових відносин в 

електронній формі 

 

протягом 

кварталу 
 

-“- Прийнято та опрацьовано 2,8 тис. 

звернень від страхувальників та 

застрахованих осіб щодо 

«оцифрування» трудових книжок 

 

50.  Реалізація завдань з надання електронних послуг через веб-

портал Пенсійного фонду України, в тому числі громадянам, 

які мають електронний цифровий підпис 

 

протягом 

кварталу 
 

-“- Впродовж кварталу 9,9 тис. 

громадян отримали електронні 

послуги, 0,6 тис. осіб залучено до 

реєстрації на вебпорталі 

Пенсійного фонду України 

 

51.  Переведення паперових пенсійних справ в електронно – 

цифрову форму 

 

протягом 

кварталу 

-“- Забезпечено переведення в 

електронно-цифрову форму 

158,1 тис. пенсійних справ, що 

становить 140,0 % до плану, 

доведеного Пенсійним фондом 

України 
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52.  Впровадження автоматизованного призначення пенсій протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Прийнято та опрацьовано 0,5 тис. 

звернень на автоматичне 

призначення пенсії 

 

53.  Сприяння організації і проведенню гастрольних та 

концертно-масових заходів творчими колективами Донецької, 

Львівської, Івано – Франківської та Луганської областей в 

межах меморандуму про співпрацю 

 

протягом 

кварталу 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

54.  Проведення культурно – мистецької акції з показу: 

     вітчизняних кінофільмів та мультфільмів мешканцям 

прифронтових міст та сіл області; 

 

 

 

     театральних вистав, концертних програм тощо 

військовослужбовцям, мешканцям прифронтових міст і сіл 

області та у закладах соціального спрямування 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено: 

12.10.2020 – мультфільм «Мурахи. 

Пригоди в долині мурах», 

с. Сонячне; 

14.10.2020 – х/ф «Міф», 

м. Вугледар; 

04.12.2020 - 06.12.2020 (мм. Бах-

мут, Маріуполь та Бахмутський 

район); 

05.12.2020 (сс. Сартана, 

Новотроїцьке, Павлопіль); 

21.12.2020 - 23.12.2020 (мм. То-

рецьк, Авдіївка, сс. Чермалик, 

Гранітне, Верхньоторецьке) 
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55.  Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини 

 

ІІІ декада 

листопада 

 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 09.10.2020 

56.  Організація та проведення безкоштовного показу 

документальних, художніх та патріотичних фільмів до 

знаменних та пам’ятних дат в історії України 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 09.10.2020 – х/ф «Мої 

думки тихі», м. Слов’янськ; 

12.10.2020 – мультфільм «Мурахи. 

Пригоди в долині мурах», 

с. Сонячне; 

14.10.2020 – х/ф «Міф», 

м. Вугледар; 

21.11.2020 – «Тримай біля серця» 

 

 

57.  Здійснення державної реєстрації юридичних осіб – релігійних 

організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

протягом 

кварталу 

-“- Робота проводилась протягом 

кварталу 

58.  Інвентаризація та паспортизація археологічних об’єктів 

 

протягом 

кварталу 

-“- Станом на 31.12.2020 здійснено 

моніторинг технічного стану 66 

пам’яток археології (кургани), 

складено облікову документацію 

по 32 об’єктах археологічної 

спадщини (кургани) 
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59.  Проведення обласного конкурсу з визначення програм 

(проєктів, заходів), розроблених інститутами громадського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка стосовно культури, туризму, мистецтва 

у 2021 році 

 

ІІ декада грудня ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 23.12.2020 

60.  Проведення конкурсу з визначення проєктів культурного 

обміну між Донецькою, Львівською та Івано – Франківською 

областями, що реалізовуватимуться за рахунок коштів 

обласного бюджету 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Конкурс проведено в режимі 

онлайн 22.10.2020 

61.  Створення зеленої садиби «Patara Sakartvelо – маленька 

Грузія на Донеччині» в с. Ганнівка Добропільського району в 

межах меморандуму про співпрацю між управлінням 

культури і туризму облдержадміністрації та ГО «Молода 

барвиста Україна» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Відкриття відбулось 26.09.2020 

62.  Проведення обласного форуму лідерів студентського 

самоврядування «Веселка» 

 

листопад ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Скасовано у зв’язку з карантином 
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63.  Вручення новорічних подарунків дітям, які проживають на 

лінії розмежування 

 

грудень ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 14.12.2020 по 

28.12.2020 

64.  Проведення: 

     обласного відкритого форуму «Art-Ukraine»; 

     краєзнавчого етапу обласного освітнього проєкту 

«Український вимір»; 

     онлайн – тестування «Що ти знаєш про насильство?», 

«Обізнаність молоді до проблем насильства в суспільстві», 

онлайн – флешмобу «16 днів проти насильства»; 

     семінару з підготовки тренерів програми «PROнавички 

майбутнього»; 

     обласного онлайн – конкурсу соціальної реклами «STOP 

COVID-19» 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 

15.10.2020; 

17.11.2020; 

 

23.11.2020; 

 

25.11.2020 – 10.12.2020; 

23.11.2020 – 28.11.2020; 

 

26.11.2020 – 27.12.2020 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

65.  Засідання: 

     експертно-перевірної комісії державного архіву області; 

 

 

 

     науково-методичної ради державного архіву Донецької 

області 

 

ІІІ декада 

жовтня, 

ІІ декада 

листопада 

щомісяця, 

ІІІ декада 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 

05.10.2020; 12.10.2020; 26.10.2020; 

02.11.2020; 04.11.2020; 23.11.2020; 

26.11.2020; 27.11.2020; 03.12.2020; 

15.12.2020; 18.12.2020; 

04.11.2020; 03.12.2020; 29.12.2020 
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66.  Координаційна рада за участю громадських організацій 

(федерацій) з видів спорту Донецької області 

 

ІІІ декада 

жовтня, 

ІІІ декада 

грудня 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

Проведено в режимі онлайн: 

09.11.2020, 22.12.2020 

67.  Атестаційна комісія з визначення кваліфікаційного рівня 

тренерів (тренерів – викладачів) для присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

 

щомісяця, 

ІІІ декада 

-“- Проведено в режимі онлайн: 

30.10.2020, 27.11.2020, 24.12.2020 

68.  Засідання: 

     обласної комісії з розгляду питань щодо визначення 

одержувачів адресної виплати для придбання житла; 

     комісії з відбору претендентів на призначення стипендій 

перспективним спортсменам Донецької області; 

     комісії з відбору претендентів на призначення стипендій 

тренерам Донецької області; 

     конкурсної комісії з комплектування складу Донецької 

обласної штатної спортивної команди резервного спорту з 

олімпійських видів спорту; 

     координаційної ради з питань олімпійської підготовки та 

забезпечення олімпійців; 

     координаційної ради розвитку фізичної культури і спорту 

серед осіб з інвалідністю 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 

12.10.2020; 02.11.2020; 

 

04.11.2020; 15.12.2020; 

 

15.12.2020; 

 

15.12.2020; 

 

 

28.12.2020 в режимі онлайн; 

 

29.12.2020 в режимі онлайн 

 

69.  Проведення урочистої зустрічі з провідними спортсменами та 

тренерами області з видів спорту 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 22.12.2020 
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70.  Організація надання допомоги населенню відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року 

№ 21 «Про затвердження Порядку надання гуманітарної та 

іншої допомоги населенню Донецької та Луганської 

областей» 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу з регіонального 

матеріального резерву Донецької 

області для ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації що склалась 

на окремих територіях Донецької 

області надано будівельні 

матеріали, дизельне паливо 

 

71.  Організація, координація та сприяння операторам 

розмінування та суб’єктам протимінної діяльності у 

забезпеченні безпечного проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Протягом кварталу опрацьовано 73 

заявки на проведення робіт 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

72.  Організаційне забезпечення участі керівництва міст та 

районів області у заходах, які проводяться в 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання колегії 

облдержадміністрації в режимі 

онлайн: 22.10.2020, 26.11.2020, 

24.12.2020; 

робоча зустріч за участі 

Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 

Денісової Л.Л. 03.12.2020; 

відеоконференція за участі Віце-

прем’єр-міністра України – 

Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

України Олексія Резнікова 

15.12.2020 
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73.  Забезпечення виконання протокольних заходів та 

організаційне забезпечення: 

     робочих поїздок вищих посадових осіб України, керівників 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

до області; 

     робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації до міст та районів 

області 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне забезпечення участі 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

Кириленка П.О. у заходах під час 

робочого візиту Президента 

України Зеленського В.О. до 

Донецької області (14.10.2020 – 

мм. Слов’янськ, Краматорськ, 

Маріуполь); 

у заходах до Дня Збройних сил 

України в рамках робочого візиту 

Президента України 

Зеленського В.О. до Донецької 

області (06.12.2020); 

у заходах під час робочої поїздки 

Віце-прем’єр-міністра України – 

Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

України Резнікова О.Ю. до 

Донецької області (15.12.2020 - 

мм. Краматорськ, Бахмут, 

16.12.2020 – КПВВ «Новотроїць-

ке»). 

Організаційне забезпечення участі 

першого заступника голови 

облдержадміністрації Мороза І.В. 

у заходах під час робочої поїздки 

Президента України 

Зеленського В.О. до Донецької 
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МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

області (22.10.2020-м. Маріуполь; 

23.10.2020 - мм. Слов’янськ, 

Краматорськ). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Кириленка П.О. в 

міста та райони області для участі 

в церемонії передачі мобільних 

ЦНАП, автомобіля для надання 

соціальних послуг, мобільних 

кейсів та іншого обладнання для 

надання послуг соціального 

характеру населенню за участі 

представників ПРООН та 

обласному святі до Дня 

працівників освіти (01.10.2020 - 

м. Краматорськ); 

для зустрічі з мешканцями 

смт Сартана (17.10.2020); 

участі у презентації: «Книги 

пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України. 

Донецька область» та проєкту 

«Місто героїв»; оновленого 

хірургічного корпусу МТМО; 

новоствореного відділення 
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МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

екстреної допомоги МЛ-1; 

відділення екстреної медичної 

допомоги КНП «Маріупольська 

міська лікарня № 4 

ім. І.К. Мацука» (17.10.2020 - 

м. Маріуполь); 

для участі в урочистій церемонії 

початку будівництва відділення 

невідкладної медичної допомоги 

(04.11.2020 - м. Бахмут); 

для участі у вшануванні пам’яті 

загиблих під час Революції 

Гідності та російсько-української 

війни (20.11.2020 - м. Слов’янськ); 

для огляду ходу реалізації проєкту 

з реконструкції харчоблоку 

КНП «Обласна психіатрична 

лікарня м. Слов’янськ» та 

інспектування корпусу 

КНП «Обласна психіатрична 

лікарня м. Слов’янськ», в якому 

планується розміщення шпиталю 

для хворих на COVID - 19 

(10.12.2020 - м. Слов’янськ); 

для вручення подарунків дітям 

навчальних закладів, 

розташованих на лінії 

розмежування (18.12.2020 - 

Ясинуватський район; 23.12.2020 - 

Волноваський та Маріупольський 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 77 

МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

райони); 

для вручення ключів від автобуса 

Дружківському дитячому 

будинку-інтернату з нагоди 

святкування Дня Святого Миколая 

(19.12.2020 – м. Дружківка, 

Лиманський район); 

для відкриття відділення екстреної 

медичної допомоги у 

КНП Слов’янської міської ради 

«Міська клінічна лікарня 

м. Слов’янська» (28.12.2020 – 

м. Слов’янськ); 

для вручення у КНП «Обласний 

центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» 

спеціалізованого автотранспорту 

працівникам закладів охорони 

здоров’я, які здійснюють свою 

діяльність у сільській місцевості 

Донецької області та зустрічі у 

Донецькому обласному 

краєзнавчому музеї з дітьми 

загиблих захисників України, 

вручення новорічних подарунків 

(28.12.2020 – м. Краматорськ). 

Урочисте вручення головою 

облдержадміністрації, керівником 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Кириленком П.О. 
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МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, та особам з їх числа, 

сертифікатів та ключів від житла; 

сертифікатів на квартири для 4-х 

багатодітних сімей; батькам-

вихователям 2 дитячих будинків 

сімейного типу сертифікатів та 

ключів від машин; 5 сертифікатів 

на спортивний інвентар центрам 

соціально - психологічної 

реабілітації дітей; 1 сертифікату 

на шкільний автобус для 

підвезення дітей на лінії 

розмежування у Мар’їнському 

районі (17.12.2020 – 

м. Краматорськ); 

вручення сертифікатів на 

отримання квартир провідним 

спортсменам області, ключів від 

легкових авто, одноразових 

грошових допомог, нагородження 

спортсменів (22.12.2020 – 

м. Краматорськ). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок: 

першого заступника голови 

облдержадміністрації Мороза І.В. 

до Олександрівського району для 

представлення новопризначеного 
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МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голови райдержадміністрації 

(08.10.2020); 

заступника голови облдержадмі-

ністрації Філашкіна В.С. до 

м. Красногорівка для 

представлення новопризначеного 

керівника військово-цивільної 

адміністрації міста Красногорівка 

(01.12.2020) та до мм. Торецьк, 

Авдіївка для вручення подарунків 

дітям навчальних закладів, 

розташованих на лінії 

розмежування (22.12.2020); 

заступника голови 

облдержадміністрації 

Костюніної Ю.О. до Бахмутського 

району для вручення подарунків 

дітям навчальних закладів, 

розташованих на лінії 

розмежування (21.12.2020; 

22.12.2020 – м. Вугледар, 

Мар’їнський район) 

 

74.  Проведення аналізу за 9 місяців 2020 року: 

    стану роботи зі здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у Донецькій області; 

    організаційної роботи виконавчих органів міських рад, 

райдержадміністрацій; 

 

ІІІ декада жовтня 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

Аналіз підготовлено: 

30.10.2020; 

 

 

30.10.2020; 
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    стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою 

облдержадміністрацією за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 

 

МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

30.10.2020 

 

75.  Підготовка аналізу виконання плану роботи 

облдержадміністрації на ІІІ квартал 2020 року 

 

до 20 жовтня -“- Аналіз виконання плану роботи 

облдержадміністрації на 

ІІІ квартал 2020 року підготовлено 

19.10.2020 

 

76.  Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за ІІІ квартал 2020 року 

жовтень 

 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом жовтня 2020 року 

проведено аналіз стану 

виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах 

облдержадміністрації, 

територіальних органах 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за 

IІІ квартал 2020 року 

 

77.  Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 

реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 

 

протягом 

кварталу 

 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру вибор-

ців облдержад-

міністрації 

Робота проводилася протягом 

кварталу 
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78.  Організація проведення вручення державних та урядових 

нагород України, відзнак облдержадміністрації видатним 

працівникам Донецької області 

протягом 

кварталу 

 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу вручено 4 

державних та урядових нагород та 

7 відзнак облдержадміністрації 

 

79.  Технічна підтримка роботи серверів облдержадміністрації 

(сервер вебсайтів, поштовий сервер, файловий сервер, сервер 

електронного документообігу та ІP-телефонії 

облдержадміністрації) 

 

протягом 

кварталу 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

Роботи проводились протягом 

кварталу 

80.  Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 

апараті облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

81.  Підтримка роботи в системі електронної корпоративної 

пошти між структурними  підрозділами 

облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами 

місцевого самоврядування та апарату облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 82 

82.  Розробка: 

     плану заходів із забезпечення захисту інформації в 

інформаційно – телекомунікаційному середовище апарату 

облдержадміністрації; 

     документації щодо створення та впровадження 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованих 

системах класу 1 в апараті облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

 

Роботи проводились протягом 

кварталу 

 

83.  Технічна підтримка роботи мережевого обладнання, 

проведення нарад, конференцій, семінарів, засідань колегії 

облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

 

84.  Аналіз додержання графіків особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги, 

особистих, спільних, виїзних прийомів громадян з питань, що 

належать до компетенції облдержадміністрації, підготовка 

довідок та надання їх голові облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної адміністрації 

 

щомісяця, 

І декада 

 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Щомісяця управлінням 

готувались і надавались голові 

облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної 

адміністрації довідки про роботу 

телефонного зв’язку з населенням 

«Гаряча лінія» в 

облдержадміністрації 
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85.  Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про 

підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2020 

року для надання: 

     Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

     Офісу Президента України; 

     голові облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово-цивільної адміністрації 

 

 

 

 

до 15 жовтня 

до 15 жовтня 

до 30 жовтня 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Направлені статистичні звіти та 

аналітичні довідки про підсумки 

роботи із зверненнями громадян: 

13.10.2020; 

13.10.2020; 

23.10.2020 

86.  Прийняття і узагальнення статистичних звітів за 9 місяців 

2020 року від: 

     структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області щодо забезпечення доступу до 

публічної інформації та аналіз запитів на публічну 

інформацію, що надійшли до облдержадміністрації; 

     місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області щодо роботи зі зверненнями 

громадян та аналіз звернень громадян, що надійшли до 

облдержадміністрації 

 

до 05 жовтня -“- Прийняті та узагальнені 

статистичні звіти за дев’ять 

місяців 2020 року від 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій, 

виконавчих органів міських рад та 

рад об’єднаних територіальних 

громад та проведено аналіз 

звернень громадян і запитів на 

публічну інформацію, які 

надійшли до облдержадміністрації 

за цей період 
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87.  Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 

робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу вжито 

необхідних заходів щодо 

недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час 

проведення будь-яких видів 

секретних робіт та відвідування 

облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

88.  Подання на державну реєстрацію розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації до Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків), які носять міжвідомчий 

характер або можуть зачіпати інтереси населення, та 

забезпечення їх оприлюднення в установленому 

законодавством порядку 

 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Забезпечено подання на державну 

реєстрацію 9 розпоряджень 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

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  

КИРИЛЕНКО Павло - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Надання оперативної консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації, фінансовим органам 

райдержадміністрацій та виконавчим комітетам міських рад, 

об’єднаним територіальним громадам з питань, що належать 

до компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

Оперативна консультативна 

допомога надавалася протягом 

кварталу 
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2.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України: 

     про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 

     про забезпечення участі громадськості та роботі 

громадських рад при виконавчих органах місцевих рад 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Консультативна допомога 

надавалась протягом кварталу 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

3.  Надання методичної допомоги виконавчим органам 

сільських, селищних, 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» (із 

змінами); 

     реалізації проєкту «Розвиток мережі Центрів надання 

адміністративних послуг, підвищення якості і доступності 

надання адміністративних послуг суб`єктам підприємницької 

діяльності та мешканцям Донецької області»; 

     виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 січня 2019 року № 37-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019 – 

2020 роки» 

 

 

протягом 

кварталу 

ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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4.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам 

облдержадміністрації, які здійснюють управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебуває в управлінні обласної ради, з питань виконання 

повноважень, передбачених Законом України «Про 

військово-цивільні адміністрації» 

 

протягом 

кварталу 

ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

5.  Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, 

господарським товариствам стосовно: 

     реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно об’єктів державного майна, які перебувають у сфері 

управління облдержадміністрації; 

     підготовки інформації для внесення змін до Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 

«Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів 

державного власності» (із змінами) по об’єктах державного 

майна, які перебувають у сфері управління 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

6.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо: 

     організації роботи з підготовки до Антимонопольного 

комітету України повідомлень про державну допомогу 

суб’єктам господарювання; 

     планування та здійснення публічних закупівель 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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7.  Тематична перевірка діяльності відділу розвитку малого 

бізнесу та підприємництва військово – цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області з питань 

організації торговельного обслуговування населення 

 

грудень ЧУРІКОВА 

Галина –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Не проводилась у зв’язку з 

карантином 

 

8.  Надання практичної та методичної допомоги виконавчим 

органам сільських, селищних, міських рад, 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо розробки інвестиційних програм і 

проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, оновлення онлайн 

платформи http://dfrr.minregion.gov.ua 
 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

9.  Надання консультативної допомоги головам міських 

сільських та селищних рад, представникам територіальних 

громад з питань формування та розвитку об’єднаних 

територіальних громад області 
 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

10.  Надання методичної та практичної допомоги: 

     місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації, підприємствам, які мають намір 

впровадження інвестиційних проєктів з питань активізації 

інвестиційної діяльності, підготовки бізнес-планів 

перспективних інвестиційних проєктів, реалізації 

інвестиційних проєктів; 

 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор депар-

таменту інвести-

ційно-інновацій-

ного розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

надавалась протягом кварталу 
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     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» (зі змінами) та 05 березня 2002 року 

№ 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями» (зі змінами); 

     органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування з питань науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інтелектуальної власності, виставково-конгресної 

діяльності, маркетингу територій; 

     відносно залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги щодо підтримки реалізації 

проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

придбані за кошти міжнародної технічної допомоги 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

11.  Тематична перевірка діяльності Маріупольської міської ради 

щодо здійснення контролю за належною організацією 

обслуговування населення підприємствами житлово-

комунального господарства 

 

листопад ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 24.11.2020 
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12.  Здійснення контролю за виконанням Маріупольською 

міською радою делегованих повноважень органів виконавчої 

влади відповідно до: 

     пп. 9 п. «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: забезпечення надання 

неповнолітнім, учням, студентам, пенсіонерам та особам з 

інвалідністю права на безкоштовне і пільгове користування 

об’єктами культури, а також визначення порядку компенсації 

цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на 

пільгових умовах; 

     пп. 3 п. «б» частини першої ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: здійснення в 

установленому порядку державного контролю за 

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної 

документації при плануванні та забудові відповідних 

територій 

 

 
 

жовтень ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 25.12.2020 

 

13.  Надання методичної та практичної допомоги з питань 

розроблення містобудівною документації: 

     Маріупольській міській раді; 

     Миколаївській ОТГ; 

     Слов’янській міській раді; 

     Добропільській райдержадміністрації; 

     Шахівській ОТГ 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Допомогу надано: 

 

25.12.2020; 

11.12.2020; 

16.11.2020; 

04.11.2020; 

22.12.2020 
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14.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, 

об’єднаним територіальним громадам підприємствам 

агропромислового комплексу, фермерським господарствам 

щодо порядку використання коштів, які надходять із 

Державного бюджету на фінансування загальнодержавних 

програм 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Методична і практична допомога 

надавалась протягом кварталу 

15.  Моніторинг стану реалізації інфраструктурних об’єктів 

Олександрівського району, Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Моніторинг здійснювався 

щотижнево протягом кварталу 

КЛЮШНИКОВ Денис - заступник голови облдержадміністрації 
16.  Аналіз інформацій лікувально – профілактичних закладів 

щодо виконання програм соціально – економічного розвитку 

на 2020 рік за розділом «Охорона здоров’я» у 

Костянтинівській міській раді 

ІІІ декада 

листопада 

КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

 

17.  Забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, 

розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх 

форм власності на території Костянтинівської міської ради 

 

 

ІІІ декада 

листопада 

-“- Не проводилось у зв’язку з 

карантином 
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18.  Моніторинг: 

     підготовки підприємств паливно – енергетичного 

комплексу області до осінньо – зимового періоду 2020 – 

2021 років; 

     стану виплати заробітної плати по державних 

вугледобувних підприємствах області 

 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Моніторинг здійснюється 

постійно 

 

19.  Перевірка виконання делегованих повноважень виконавчим 

комітетом Слов’янської та Лиманської міських рад в галузі 

транспорту щодо здійснення відповідно до законодавства 

контролю за належною експлуатацією та організацією 

обслуговування населення підприємствами транспорту (пп. 2 

п. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні») 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Проведено 02.12.2020; 11.11.2020 

 

КОСТЮНІНА Юлія - заступник голови облдержадміністрації 

20.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Вугледарської міської ради делегованих повноважень органів 

виконавчої влади відповідно до пп. 9 п. «б» ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

забезпечення надання неповнолітнім, учням, студентам, 

пенсіонерам та особам з інвалідністю права на безкоштовне і 

пільгове користування об’єктами культури, а також 

визначення порядку компенсації цим закладам вартості 

послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах 

 
 

жовтень ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 

Не проведено 
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21.  Здійснення перевірок демонстраторів фільмів щодо 

додержання вимог законодавства у галузі кінематографії 

 

протягом 

кварталу 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу (щомісяця) 

систематично здійснюються 

перевірки 10 установ, що 

здійснюють демонстрацію фільмів 

щодо додержання вимог 

законодавства у галузі 

кінематографії 
 

22.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України стосовно культури 

і туризму 
 

протягом 

кварталу 

-“- Допомогу надано: 20.10.2020, 

03.11.2020, 08.12.2020  

23.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Костянтинівської міської ради пп. 10 п. «б» ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

забезпечення охорони пам’яток історії та культури, 

збереження та використання культурного надбання 
 

жовтень -“- Не проведено 

24.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з: 

     питань ліцензування закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти; 

     питань організації роботи на порталі інформаційної 

системи управління освітою; 

     профілактики невиробничого травматизму; 

     охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

     питань впровадження інформаційної системи управління 

освітою (ІСУО) закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти області; 

     питань роботи центрів професійної досконалості 

протягом 

кварталу 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Консультативна допомога 

надавалась протягом кварталу 
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25.  Моніторинг: 

     зарахування дітей до пансіонів для закладів інституційного 

догляду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст, що знаходяться в управлінні обласної ради; 

     усунення порушень з пожежної безпеки у закладах освіти 

області; 

     використання коштів розподілу резерву освітньої субвенції 

у 2020 році за напрямом: «Ремонт обладнання та придбання 

обладнання для їдалень харчоблоків закладів загальної 

середньої освіти»; 

     роботи інклюзивно – ресурсних центрів області щодо 

надання психолого – педагогічного супроводу для дітей з 

особливими освітніми потребами 

 

 

протягом 

жовтня 

 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

 

 

протягом 

кварталу 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

01.10.2020 – 31.10.2020; 

 

 

16.10.2020 – 25.12.2020; 

 

25.10.2020 – 31.12.2020; 

 

 

 

моніторинг здійснювався 

протягом кварталу 

 

26.  Надання практичної допомоги управлінням праці та 

соціального захисту населення міських рад та 

райдержадміністрацій з питань надання пільг та виплат 

компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

 

протягом 

кварталу 

 

ТОКАРЕВА 

Олена - 

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Допомогу надано 09.10.2020 – 

управлінню соціального захисту 

населення Добропільської міської 

ради; 

05.11.2020 – управлінню 

соціального захисту населення 

військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької області; 

08.12.2020 – управлінню праці та 

соціального захисту населення 

Краматорської міської ради; 

21.12.2020 - управлінням 

соціального захисту населення 

Слов’янської міської ради та 

Слов’янської райдержадм 

іністрації 
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27.  Комплексні перевірки функціонування установ, підвідомчих 

Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації (за окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

 

ТОКАРЕВА 

Олена - 

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

 

Не проводились 

28.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Селидівської міської ради делегованих повноважень органів 

виконавчої влади відповідно до п. 2 ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

листопад ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перенесено на 2021 рік у зв’язку з 

карантином 

 

29.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Сіверської міської ради делегованих повноважень органів 

виконавчої влади відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

жовтень -“- Перенесено на 2021 рік у зв’язку з 

карантином 

 

30.  Перевірка стану захисту житлових прав дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у 

м. Краматорськ 

 

 

жовтень -“- Перенесено на 2021 рік у зв’язку з 

карантином 
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31.  Вивчення системи роботи служби у справах дітей, у тому 

числі перевірка стану захисту житлових прав дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

у: 

     Мангушському районі; 

 

     військово – цивільній адміністрації м. Торецьк 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

листопад 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесено на 2021 рік у зв’язку з 

карантином; 

проведено 16.12.2020 

 

32.  Перевірка умов проживання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу у: 

     м. Селидове; 

     м. Торецьк; 

     Мангушському районі; 

     Сіверській міській об’єднаній територіальній громаді 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

листопад 

грудень 

грудень 

-“- Не проводилась у зв’язку з 

карантином; 

 

 

проведено 16.12.2020 

 

33.  Комплексна перевірка організації роботи 

     Мар’їнського районного центру зайнятості; 

     Авдіївського міського центру зайнятості 

 

 

жовтень 

додатково до 

плану 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

 

Проведено: 

20.10.2020 - 22.10.2020; 

23.11.2020-24.11.2020 
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34.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам у 

справах сім’ї та молоді: 

     Іллінівської сільській об’єднаної територіальної громади, 

Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади, 

Ясинуватської райдержадміністрації; 

     Покровської, Волноваської, Великоновосілківської 

райдержадміністацій; 

     Мар’їнської, Бахмутської райдержадміністрацій; 

     Костянтинівської міської ради 

 

 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

грудень 

додатково до 

плану 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

 

18.11.2020; 

06.11.2020; 

18.11.2020; 

16.10.2020; 11.11.2020; 03.11.2020; 

 

16.10.2020; 06.11.2020; 

07.10.2020 

 

35.  Моніторинг виконання Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» на території: 

     Іллінівської сільській об’єднаної територіальної громади, 

Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади, 

Ясинуватської райдержадміністрації; 

     Покровського, Волноваського, Великоновосілківського 

районів; 

     Мар’їнського, Бахмутського районів; 

     м. Костянтинівка 

 

 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

грудень 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено: 

 

18.11.2020; 

06.11.2020; 

18.11.2020; 

16.10.2020; 11.11.2020; 03.11.2020; 

 

16.10.2020; 06.11.2020; 

07.10.2020 

 

36.  Проведення аналізу існуючої мережі установ, які працюють з 

молоддю, у тому числі моніторинг діяльності молодіжних 

центрів та наметових таборів відпочинку для молоді на 

території: 

     Іллінівської сільській об’єднаної територіальної громади, 

Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади, 

Ясинуватської райдержадміністрації; 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

-“- 
 

 

 
 

 

 

 

 

Проведено: 

 

 

 

18.11.2020; 

06.11.2020; 

18.11.2020; 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 97 

     Покровського, Волноваського, Великоновосілківського 

районів; 

     Мар’їнського, Бахмутського районів; 

     м. Костянтинівка, Олександрівського району 

 

листопад 

 

грудень 

додатково до 

плану 

 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

16.10.2020; 11.11.2020; 03.11.2020; 

 

16.10.2020; 06.11.2020; 

07.10.2020; 08.12.2020 

 

37.  Надання методичної допомоги обласним комунальним 

закладам, установам та підприємствам (за окремим графіком): 

     Донецькому обласному центру ресоціалізації 

наркозалежної молоді; 

     Донецькому обласному дитячо-молодіжному центру; 

     Донецькому обласному соціальному гуртожитку для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

     Донецькому обласному центру соціально-психологічної 

допомоги  

     Донецькому обласному соціальному центру матері та 

дитини 

     Донецькому обласному центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалась 

протягом кварталу 
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38.  Перевірка якості обслуговування осіб, які звертаються до 

органів Пенсійного фонду, та надання адміністративних 

послуг в Маріупольському та Мангушському об’єднаних 

Управліннях Пенсійного фонду України 

 

ІІІ декада 

жовтня 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 

Проведено. За результатами 

аудиту видано наказ від  

31.12.2020 № 1858 

ФІЛАШКІН Вадим - заступник голови облдержадміністрації 
39.  Комплексна перевірка стану виконання вимог законів та 

інших нормативно – правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту та діяльності 

аварійно–рятувальних служб: 

     Соледарської міської об’єднаної територіальної громади; 

     військово – цивільної адміністрації м. Торецьк; 

     Олександрівської селищної об’єднаної територіальної 

громади 

 

 

 

 

жовтень 

листопад 

грудень 

МІГРІН Олексій– 

начальник 

Головного 

управління 

Державної 

служби з 

надзвичайних 

ситуацій України 

у Донецькій 

області 
 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

 

 

 

з 19.10.2020 по 30.10.2020; 

не проведено у зв’язку з 

карантином 
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40.  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 

 

23 грудня БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 20.11.2020 

41.  Перевірка достовірності формування звітних документів та 

надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 

культури і спорту в Олександрівській селищній об’єднаній 

територіальній громаді 

ІІІ декада 

листопада 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Скасовано у зв’язку з карантином 

 

42.  Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 

виконавчого комітету Олександрівській селищної об’єднаної 

територіальної громади 

 

ІІІ декада 

листопада 

 

-“- 

 

Скасовано у зв’язку з карантином 

 

43.  Виїзні перевірки з метою координації ходу реалізації 

інфраструктурних об’єктів у Мангушському районі (згідно із 

закріпленням) 

 

 

19 жовтня 

16 листопада 

14 грудня 

 

-“- 

 

Скасовано у зв’язку з карантином 
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44.  Надання методичної і практичної допомоги архівним 

установам області, підприємствам, організаціям, установам 

обласного підпорядкування та територіальним органам 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 

підготовці документів з організації діловодства і архівної 

справи 

 

протягом 

кварталу 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

Методична та практична допомога 

здійснювалась в телефонному 

режимі та електронною поштою 

45.  Комплексна перевірка Державної екологічної інспекції у 

Донецькій області з питань організації діловодства та 

архівного зберігання документів 

 

 

І декада жовтня -“- Не проводилась у зв’язку з 

карантином 

 

46.  Комплексна перевірка роботи архівного відділу виконавчого 

комітету Дружківської міської ради 

 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Не проводилась у зв’язку з 

карантином 

 

47.  Контрольна перевірка стану усунення недоліків, виявлених 

при проведенні комплексної перевірки: 

     архівного відділу Костянтинівської райдержадміністрації; 

 

     Головного управління Держпраці у Донецькій області 

 

 

 

І декада жовтня 

 

ІІ декада 

жовтня 

 

 

-“- Проведено: 

 

не проводилась у зв’язку з 

карантином; 

30.10.2020 

 

48.  Тематична перевірка стану організації діловодства архівного 

відділу Волноваської райдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

 

 

-“- 

 

Проведено 15.10.2020 
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СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

49.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, райрадам, виконавчим органам 

міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в 

частині використання локальних мереж, поштових програм та 

роботи в мережі Інтернет 

протягом 

кварталу 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник 

відділу 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 

 

50.  Перевірка та надання консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям з 

питань додержання законодавства у сфері ІТ 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Перевірка не здійснювалась 

 

51.  Здійснення облдержадміністрацією контролю за виконанням 

виконавчим органом Вугледарської міської ради делегованих 

повноважень органів виконавчої влади 

жовтень ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Не проведено 

 

52.  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) 

 

протягом 

кварталу 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

Не проводилось у зв’язку із 

здійсненням комплексу заходів, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню на 

території області гострої 

респіраторної хвороби COVID - 

19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2) 
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53.  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 Центральної виборчої 

комісії від 12 квітня 2012 року № 66 «Про утворення 

звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній 

основі» (із змінами); 

     впровадженням організаційних та інженерно-технічних 

заходів комплексної системи захисту інформації відділами 

ведення Державного реєстру виборців 

 

протягом 

кварталу 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

54.  Здійснення контролю за виконанням доручень служби 

розпорядника реєстру виборців Центральної виборчої комісії 

відділами ведення Державного реєстру виборців 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

55.  Надання консультативно-методичної допомоги відділам 

ведення Державного реєстру виборців з питань поповнення та 

використання бази даних Реєстру 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Консультативно–методична 

допомога надавалася протягом 

кварталу 

 

56.  Здійснення контролю за виконанням делегованих 

повноважень органів виконавчої влади: 

     Покровською міською радою; 

     Маріупольською міською радою 

 

 

 

І декада жовтня 

ІІ декада жовтня 

-“- 

 

Проведено: 

 

08.10.2020; 

перенесено на 2021 рік 

 

57.  Здійснення контролю щодо ведення Державного реєстру 

виборців Покровської райдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

 

 

-“- 

 

Проведено 08.10.2020 
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58.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

об’єднаним територіальним громадам з питань організаційної 

роботи 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

органам виконавчої влади, 

органам місцевого 

самоврядування та об’єднаним 

територіальним громадам з питань 

організаційної роботи надавалася 

протягом кварталу 

 

59.  Надання методичної та практичної допомоги працівниками 

апарату облдержадміністрації Олександрівській селищній 

об’єднаній територіальній громаді (Олександрівський район) 

 

листопад -“- 

 

Відкладено у зв’язку із 

здійсненням комплексу заходів, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню на 

території області гострої 

респіраторної хвороби COVID - 

19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

 

60.  Надання практичної та методичної допомоги працівникам 

режимно-секретних органів міських рад та структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Практична та методична допомога 

надавалася протягом кварталу в 

індивідуальному порядку 

 

61.  Перевірка наявності усіх вхідних та підготовлених 

документів з грифом секретності «Цілком таємно» і 

«Таємно», взятих на облік протягом ІІІ кварталу 2020 року 

І декада жовтня -“- Проведено 06.10.2021 
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62.  Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 

громадян (за окремим графіком) 

 

щомісяця 

 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 13.11.2020 

(виконавчий комітет Бахмутської, 

Селидівської міських радах); 

11.12.2020 (виконавчий комітет 

Вугледарської міської ради) 

63.  Проведення моніторингу виконання виконавчими органами 

міських рад делегованих повноважень органів виконавчої 

влади в частині забезпечення вимог законодавства щодо 

розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом 

цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форм власності (за окремим планом) 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 13.11.2020 

(виконавчий комітет Селидівської 

міської ради) 

 

64.  Надання методичної допомоги посадовим особам місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області з питань роботи із зверненнями 

громадян, запитами на публічну інформацію, заявами на 

урядову «Гарячу лінію» (за окремим планом) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 19.11.2020 розроблені та 

направлені рекомендації з 

опрацювання звернень, що 

надходять через державну 

установу «Урядовий контактний 

центр» 
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65.  Проведення планового аудиту в: 

     Донецькому обласному центрі по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат; 

     Департаменті соціального захисту населення 

облдержадміністрації; 

     департаменті екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

 

12 жовтня – 

13 листопада 

23 листопада – 

24 грудня 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

не проводився; 

 

не проводився; 

 

03.08.2020 – 30.10.2020 

 

66.  Проведення відбору об’єктів аудиту на підставі ризик – 

орієнтованого планування та включення їх до операційного 

плану 

 

19 жовтня – 

20 листопада 

-“- Проведено 19.10.2020 – 20.11.2020 

67.  Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту 

 

протягом грудня -“- Проведено 01.12.2020 – 31.12.2020 

68.  Складання та затвердження стратегічного та оперативного 

планів 

 

16 листопада – 

11 грудня 

 

-“- Складено та направлено копію 

стратегічного та оперативного 

планів листом від 09.12.2020 

№ 0.1/14-6180/4-20 До 

Міністерства фінансів України 

 

69.  Перевірка додержання антикорупційного законодавства у 

діяльності комунального підприємства «Дирекція з 

капітального будівництва адміністративних та житлових 

будівель» 

ІІ декада жовтня 

 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено. Підготовлено акт від 

01.10.2020 № 389/0/245-20 
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70.  Перевірка організації роботи щодо дотримання положень 

Закону України «Про запобігання корупції» у: 

     Державному архіві Донецької області; 

 

     департамент житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

 

 

 

ІІ декада 

листопада 

ІІ декада 

грудня 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

Проведено. Підготовлено акти: 

 

від 26.11.2020 № 432/0/245-20; 

 

від 30.12.2020 № 469/0/245-20 

 

 Семінари, навчання:   

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Організація і проведення в структурних підрозділах апарату 

облдержадміністрації, структурних підрозділах 

облдержадміністрації стажування посадових осіб виконавчих 

органів міських рад, державних службовців 

райдержадміністрацій та працівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

згідно з планами 

стажування 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу стажування не 

проводилось 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

2.  Онлайн-семінар-нарада для начальників і спеціалістів служб 

у справах дітей міських рад та райдержадміністрацій, 

керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 

дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

 

щомісяця 

 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

Проведено 18.11.2020; 16.12.2020, 

17.12.2020 

3.  Спільний семінар – навчання спеціалістів служб у справах 

дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

щодо взаємодії з питань організації та здійснення соціального 

захисту дітей 

06 – 08 жовтня -“- Не відбувся у зв’язку з 

карантином 
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4.  Семінар-нарада із завідувачами інформаційно–

консультаційних центрів Національної служби посередництва 

і примирення в містах і районах області 

 

грудень ХІМЧАК Артур-

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

 

Проведено 08.12.2020 

5.  Семінар для спеціалістів базових центрів зайнятості у 

форматі конференції Zoom з питань: 

     «Про результати співпраці з роботодавцями в рамках 

впровадження Інституту «Консультанта роботодавця», «Про 

рекрутингові підходи у задоволенні потреб роботодавців в 

рамках впровадження Інституту «Консультанта 

роботодавця», «Про зміни у законодавчій базі та нормативно– 

правових документах щодо організації профнавчання 

безробітних», «Про організацію діловодства та архівного 

зберігання документів в базових центрах зайнятості 

Донецької області», «Про застосування діючого 

законодавства та організації ведення правової роботи»; 

     «Про організацію навчального процесу у 2021 році», «Про 

ведення бухгалтерського обліку та звітності, фінансової 

дисципліни та проведення господарських операцій», 

«Організація та проведення роботи з профорієнтації та за 

напрямком «Підприємництво» 

 

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного центру 

зайнятості 

 

Проведено з використанням 

онлайн-платформи сервісу Zoom: 

19.11.2020; 20.11.2020; 24.11.2020; 

09.12.2020; 16.12.2020; 28.12.2020;  
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6.  Вебінар для спеціалістів базових центрів зайнятості у форматі 

Zoom на тему: 

     «Про застосування норм діючого законодавства про 

зайнятість та соціальне страхування на випадок безробіття»; 

     «Дотримання вимог чинного законодавства під час 

надання послуг роботодавцям» 

 

 

 

жовтень 

 

грудень 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного центру 

зайнятості 

Проведено з використанням 

онлайн-платформи сервісу Zoom: 

08.10.2020; 

 

29.12.2020 

7.  Навчальний семінар з підвищення компетенції спеціалістів, 

виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій та рад 

об’єднаних територіальних громад, які виконують заходи у 

сфері запобігання торгівлі людьми 

 

жовтень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 

8.  Семінар для працівників молодіжних центрів на тему: 

«Молодіжний працівник» 

 

листопад -“- Проведено з 08.12.2020 по 

10.12.2020, м. Святогірськ 

9.  Семінар для керівників молодіжних центрів 

 

жовтень -“- Проведено з 09.10.2020 по 

11.10.2020, м. Святогірськ 

 

10.  Щорічна обласна історико – краєзнавча конференція 

учнівської молоді «Донбас – мій рідний край» 

 

ІІІ декада 

листопада 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Проведено 16.12.2020 
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11.  Відкрита обласна історико – краєзнавча конференція 

учнівської та студентської молоді «Південно – Східна 

Україна: зі стародавності у ХХІ століття» 

 

ІІІ декада 

листопада 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 27.11.2020 - 06.12.2020 

12.  Творча лабораторія працівників культури і майстрів 

народного мистецтва Донеччини 

 

09 листопада ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Скасовано у зв’язку з 

карантинними заходами 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

13.  Онлайн-семінар: 

     з представниками ТВК та керівниками архівних установ 

області з питань організації діловодства, передавання 

виборчої та іншої документації з місцевих виборів; 

     для керівників архівних установ області на тему: 

«Організація роботи щодо перероблення описів»; 

     з керівниками архівних установ області по усуненню 

недоліків в науково-технічній обробці документів під час 

підготовки фондів до передавання на державне зберігання; 

     з проблемних питань в організації діловодства та архівного 

зберігання документів для співробітників установ, 

розташованих у м. Маріуполь; 

 

 

І декада жовтня 

 

 

ІІ декада жовтня 

 

ІІ декада жовтня 

 

 

ІІ декада жовтня 

 

 

 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

 

 

 

 

Проведено в режимі онлайн: 

13.10.2020; 

 

 

23.10.2020; 

 

23.10.2020; 

 

 

23.10.2020; 
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     з проблемних питань в проведенні експертизи цінності 

документів та їх підготовки до передавання на архівне 

зберігання для установ зони комплектування держархіву 

області 

 

ІІ декада жовтня ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

не проведено 

 

 

14.  Навчальний семінар за участю представників Центрального 

державного науково-технічного архіву України на тему: 

«Проблеми збереженості науково-технічної документації та 

шляхи їх вирішення» на базі держархіву області 

 

ІІІ декада 

жовтня 

-“- Перенесено на 2021 рік 

 

15.  Семінар з керівниками архівних установ області на тему: 

«Організація роботи з документами з кадрових питань 

(особового складу), що підлягають знищенню у зв’язку із 

закінченням строків їх зберігання» 

 

ІІ декада 

листопада 

-“- Проведено 15.12.2020 

 

16.  Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною 

культурою та спортом виконкомів міських рад, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, 

рад об’єднаних територіальних громад: «Про формування 

статистичного звіту за 2020 рік (форми № 2-ФК). Порядок 

прийому річних звітів», «Про формування статистичної 

звітності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відомств, 

громадських фізкультурно-спортивних організацій, 

об’єднаних територіальних громад за формами № 5-ФК 

(річна), № 5-ФК (річна-зведена)», «Про зміни до нормативних 

актів, що регламентують діяльність дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл в Україні», «Про вимоги Єдиної спортивної 

ІІ декада 

листопада 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено в режимі онлайн 

12.11.2020 
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класифікації України до присвоєння спортивних розрядів та 

спортивних звань, ранги змагань, вікові категорії спортсменів 

з видів спорту», «Про організацію роботи щодо вирішення 

соціально-побутових питань спортсменам та тренерам», «Про 

аналіз проведення атестації тренерів-викладачів у 2020 році, 

вимоги щодо присвоєння категорій» 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

СВИНАРЕНКО Олег – керівник апарату облдержадміністрації 

17.  Навчально – методичне заняття з посадовцями 

облдержадміністрації, які мають допуск до державної 

таємниці, з питань дотримання режиму секретності при 

виконанні усіх видів секретних робіт 

 

І декада жовтня 

 

ЛИПОВИЙ 

Олександр –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 07.12.2020 

18.  Навчання з працівниками управління кадрового забезпечення 

та з питань нагород облдержадміністрації щодо роботи із 

забезпечення охорони державної таємниці 

 

І декада жовтня 

 

-“- Проведено 02.12.2020 

19.  Навчання з працівниками підрозділів кадрового забезпечення 

структурних підрозділів облдержадміністрації щодо взаємодії 

з режимно – секретним органом облдержадміністрації з 

питань забезпечення охорони державної таємниці 

 

І декада жовтня 

 

-“- Проведено 03.12.2020 
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V. Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в області 

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Надання матеріалів для наповнення рубрик вебсайту 

облдержадміністрації згідно з розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 17 січня 2019 року № 38/5-19 

«Про офіційний веб-сайт облдержадміністрації» 

 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

 

Матеріали для наповнення рубрик 

веб-сайту облдержадміністрації 

надавалися протягом кварталу 

 

2.  Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну 

телерадіокомпанію та радіо за всіма напрямками роботи 

структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади з питань чинного законодавства 

щодо вирішення актуальних проблем життєдіяльності регіону 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації, 

територіальних 

органів 

міністерств та 

інших 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади 

 

Інформування населення 

здійснювалось протягом кварталу 

КИРИЛЕНКО Павло - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

3.  Проведення роботи щодо роз’яснення норм податкового 

законодавства та інформаційної підтримки платників 

податків 

 

протягом 

кварталу 

ДОЛОЗІНА 

Ірина –  

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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4.  Медіа-супровід: 

    робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 

    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації по території 

області та за її межами 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА 

Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу забезпечено 

медіа-супровід 

 

5.  Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступників голови облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

щоденний моніторинг ЗМІ, а 

також щотижневий моніторинг з 

питань поширення інформації 

щодо протидії розповсюдженню 

COVID-19 

 

6.  Збір та розміщення інформації на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснюється постійно 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 
7.  Проведення регіональної конференції: «Містобудівний 

кадастр – основа забезпечення просторового планування» 

 

додатково до 

плану 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

Проведено в режимі онлайн 

03.12.2020, 04.12.2020 
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8.  Інформаційний супровід: 

     спільного з Литовською Республікою проєкту «Оснащення 

освітнім і спортивним обладнанням загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів № 2 у м. Авдіївка Донецької області»; 

     проєкту ТОВ «Вінд Фарм» з будівництва вітропарку на 

території Мангушського і Нікольського районів 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено. Підготовлено 

інформацію Міністерству 

закордонних справ України 

від 02.11.2020 № 0.2/14-5580/4-20; 

від 18.12.2020 № 0.2/14-6345/4-20 

 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Інформування населення області у місцевих засобах 

інформації та на телебаченні про стан вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) та розбіжностей на 

підприємствах області 

 

протягом 

кварталу 

ХІМЧАК Артур-

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Підготовлено та розміщено на 

вебсайті НСПП 10 інформаційних 

матеріалів, на вебсайті сторін 

соціального діалогу – 22 

інформаційні матеріали 

10.  Проведення «прямої телефонної лінії» обласного центру 

зайнятості з населенням області з питань зайнятості 

 

щовівторка 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Протягом кварталу надійшло 207 

звернень. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 
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11.  Забезпечення висвітлення в місцевих та відомчих засобах 

масової інформації, на вебсайтах Пенсійного фонду України, 

Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області результатів роботи органів Фонду області 

щодо реалізації державної політики в сфері пенсійного 

забезпечення 

протягом 

кварталу 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

З метою роз’яснення актуальних 
питань діяльності органів Фонду в 
області проведено: 
638 виступів у засобах масової 
інформації, в тому числі 787 - на 
телебаченні, 175 - на радіо, 93 - у 
пресі; 
2,7 тис. публікацій на веб-
ресурсах; 
42 прес-конференцію, брифінг та 
засідання круглого столу; 
428 зустрічі в трудових 
колективах; 
82 - з мешканцями за місцем 

проживання 

 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

12.  Забезпечення оприлюднення на вебсайті 

облдержадміністрації розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації, які носять міжвідомчий характер або можуть 

зачіпати інтереси населення 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Оприлюднення розпоряджень 

здійснювалось протягом кварталу 

13.  Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-

правовій системі «Ліга-Закон» 

 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Підготовка матеріалів 

здійснювалась протягом кварталу 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 116 

14.  Організація проведення особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги в 

межах повноважень облдержадміністрації, обласної 

військово–цивільної адміністрації (за окремим графіком) 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРОВА 

Олена - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 
 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Проведення прийомів громадян 

скасовано до особливого 

розпорядження через 

встановлення карантину. 

Прийнято та забезпечено 

оперативний розгляд 1006 

повідомлень на «Гарячу лінію» 

15.  Оприлюднення та оновлення наборів даних на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних 

 

щодня 

 

-“- Оприлюднено 7 та оновлено 224 

наборів даних на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих 

даних 
 

16.  Наповнення та оновлення інформації на сервісі «Е – 

ДОВІДКА» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Інформація на сервісі «Е – 

ДОВІДКА» наповнювалась та 

оновлювалась протягом кварталу 
 

17.  Взаємодія з Державною установою «Урядовий контактний 

центр» 

 

щодня -“- 

 

Прийнято до розгляду 11168 

звернень. За цей же період 

відпрацьовано в електронній базі 

10833 звернень 
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VІ. Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи та заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та 

памятним датам 

 

КИРИЛЕНКО Павло - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Участь у заходах до: 

     Дня ветерана, Міжнародного дня людей похилого віку; 

     30 – річчя з дня початку Студентської революції на граніті; 

     Дня захисника України, Дня Українського козацтва; 

     Дня вигнання нацистів з України; 

     Дня української писемності та мови; 

     Дня Гідності та Свободи; 

     Дня пам’яті жертв голодоморів; 

     Міжнародного дня волонтера; 

     Дня Збройних Сил України; 

     Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильскій АЕС; 

 

 

01 жовтня 

02 жовтня 

14 жовтня 

28 жовтня 

09 листопада 

21 листопада 

28 листопада 

05 грудня 

06 грудня 

14 грудня 

ТЮРІНА Тетяна- 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

участь у заходах не брали; 

участь у заходах не брали; 

14.10.2020; 16.10.2020; 17.10.2020; 

проведено 28.10.2020; 

участь у заходах не брали; 

проведено 20.11.2020; 

проведено 27.11.2020; 

участь у заходах не брали; 

проведено 06.12.2020; 08.12.2020; 

проведено 14.12.2020 

 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

2.  Проведення: 

     обласного свята до Дня працівників освіти; 

     відзначення Дня профтехосвіти; 

     V етап Чемпіонату Донецької області зі спортивного 

орієнтування серед учнівської молоді «DonOrientChamp»; 

     масового патріотичного заходу «Козацькі забави»; 

 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання; 

     обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді (юніори) з авіамодельного спорту 

 

І декада жовтня 

І декада жовтня 

І декада жовтня 

 

ІІ декада 

жовтня 

ІІІ декада 

жовтня 

 

ІІІ декада 

жовтня 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

Проведено: 

01.10.2020; 

скасовано через карантин; 

02.10.2020 – 04.10.2020; 

 

скасовано через карантин; 

 

скасовано через карантин; 

 

 

скасовано через карантин; 
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(вільнолітаючі моделі літаків у приміщені); 

     ІІІ етапу Кубку Донецької області зі скелелазіння серед 

учнівської молоді «RockCup»; 

     фіналу Кубку Донецької області зі скелелазіння серед 

учнівської молоді «RockCup»; 

     VІ фінального етапу Чемпіонату Донецької області зі 

спортивного орієнтування серед учнівської молоді 

«DonOrientChamp»; 

     обласного етапу Всеукраїнського відкритого літературно – 

музичного фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна 

молодість»; 

     обласного етапу Всеукраїнського фестивалю мистецтв 

«Різдвяні канікули»; 

     відкритого обласного фестивалю – конкурсу української 

пісні серед учнів професійно – технічних навчальних закладів 

і студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 

Донецької області; 

     відкритого Кубку Донецької області серед учнівської 

молоді з пішохідного туризму у закритих приміщеннях 

«Срібний карабін», присвяченого Дню Гідності та Свободи 

України; 

     турніру юних хіміків Донеччини, присвяченого 

вшануванню 100 – річчя від дня народження Айзека Азімова; 

     заходів до Дня Святого Миколая 

 

ІІІ декада 

жовтня 

ІІ декада 

листопада 

ІІ декада 

листопада 

 

ІІІ декада 

листопада 

 

ІІІ декада 

листопада 

ІІІ декада 

листопада 

 

 

ІІІ декада 

листопада 

 

 

І декада грудня 

 

ІІ декада грудня 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

скасовано через карантин; 

 

скасовано через карантин; 

 

10.12.2020 – 13.12.2020; 

 

 

20.11.2020; 

 

 

27.11.2020; 

 

23.11.2020 – 27.11.2020; 

 

 

 

скасовано через карантин; 

 

 

 

скасовано через карантин; 

 

14.12.2020 – 19.12.2020 

3.  Участь: 

     представників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у ІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»; 

     закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 

у XII міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» 

 

І, ІІ декади 

жовтня 

 

ІІ декада жовтня 

-“- Проведено з 01.10.2020 по 

09.10.2020 
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4.  Організація та проведення святкових заходів для дітей-

вихованців центрів соціально – психологічної реабілітації 

дітей у мм. Добропілля, Торецьк, Слов’янськ, Лиман, 

Краматорськ та Великоновосілківському районі: 

     до Дня захисника України; 

     до Всесвітнього дня дитини; 

     до Дня Святого Миколая 

 

 

 

 

14 жовтня 

20 листопада 

19 грудня 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 

 

 

 

09.10.2020 – 14.10.2020; 

20.11.2020; 

17.12.2020; 19.12.2020 

5.  Організація та проведення: 

     відкритого фестивалю – конкурсу патріотичної пісні 

«Революція пісенності», м. Мар’їнка; 

     культурно – мистецьких заходів до Дня захисника 

України; 

     фестивалю – практикуму «Відчуй Схід»; 

     обласного конкурсу серед юних читачів «Я – майбутнє 

Донеччини»; 

     культурно – мистецького заходу «Діалог культур»; 

 

     відкритого конкурсу юних виконавців «Vivace»; 

 

     спеціалізованого фестивалю – конкурсу для музичних 

шкіл, шкіл мистецтв, закладів естетичного виховання 

«Українське намисто»; 

     культурно – мистецької акції «Марафон добрих подій»; 

     відкриття виставки «Ген непокори: хроніки українського 

спротиву на Донеччині від першої половини ХХ століття до 

1991 року»; 

     відкриття виставки «Хрести України: Надпоріжжя»; 

     культурно-мистецький флешмоб до Всесвітнього дня 
української хустки «У хустину обернись–до традицій доторкнись» 

 

03 жовтня 

 

14 жовтня 

 

15 – 16 жовтня 

09 листопада 

 

ІІ декада 

листопада 

19 – 21 

листопада 

ІІІ декада 

листопада 

 

І декада грудня 

додатково до 

плану 

 

 

 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

Проведено в режимі онлайн: 

27.11.2020; 

 

12.10.2020, 14.10.2020; 

 

скасовано у зв’язку з карантином; 

29.10.2020; 

 

скасовано у зв’язку з карантином; 

 

21.11.2020; 

 

13.11.2020 – 16.11.2020; 

 

 

04.12.2020; 

27.10.2020; 

 

 

02.12.2020; 

04.12.2020 – 07.12.2020 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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6.  Участь у заходах з нагоди: 

     Дня визволення України від фашистських загарбників; 

     Дня Гідності і Свободи; 

     Дня пам’яті жертв голодоморів; 

     Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

 

28 жовтня 

21 листопада 

28 листопада 

14 грудня 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено в режимі онлайн: 

28.10.2020; 

21.11.2020; 

25.11.2020; 

10.12.2020 – 14.12.2020 

 

7.  Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 

релігійних свят: 

     Суккот («Курені») (юдейський календар); 

     Покров Пресвятої Богородиці (юліанський календар); 

     Введення у Храм Пресвятої Богородиці (григоріанський, 

римо – католицький календар); 

     Сбор св. Архистратига Михаїла й інших безплотних сил 

(юліанський календар); 

     Введення у Храм Пресвятої Богородиці (юліанський 

калнедар); 

     Святого Миколая, архиєпископа Мирликійського 

(григоріанський, римо – католицький календар); 

     Ханука, свято світла (юдейський календар); 

     Св. Миколая, архієпископа Мир Лікійських (юліанський 

календар); 

     Різдво Христове (григоріанський, римо – католицький 

календар) 

 

 

 

 

 

03 – 09 жовтня 

14 жовтня 

21 листопада 

 

21 листопада 

 

04 грудня 

 

06 грудня 

 

11 – 18 грудня 

19 грудня 

 

25 грудня 

-“- 

 

Протягом кварталу керівникам 

релігійних організацій, парафії які 

зареєстровані на території, 

підконтрольній Україні, 

надавалась всебічна підтримка в 

організації та проведенні 

релігійних свят. Також 

напередодні великих релігійних 

свят керівникам релігійних 

організацій направлялись листи 

щодо посилення карантинних 

заходів під час проведення 

богослужінь 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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8.  Сприяння громадським організаціям національних меншин 

області у проведенні: 

     Міжнародного Дня боротьби проти фашизму, расизму та 

антисемітизму; 

     Дня української писемності та мови; 

     Міжнародного дня толерантності 

 

 

09 листопада 

 

09 листопада 

16 листопада 

ПЕВНА Аліна –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Розміщено інформаційно - 

просвітницькі матеріали на 

офіційному сайті управління 

культури і туризму 

облдержадміністрації 

9.  Участь у 21 міжнародній виставці «ТурЕКСПО» з метою 

популяризації туристичних магнітів регіону 

 

20 – 22 жовтня -“- 

 

Не брали участь у зв’язку з 

карантином 

10.  Культурно – мистецький проєкт «Час зимових історій» 

 

ІІ декада грудня -“- 

 

Проведено з 10.11.2020 по 

23.12.2020; з 14.12.2020 18.12.2020 

 

11.  Проведення: 

     обласного патріотичного вишколу «Теренова гра»; 

 

     обласної акції «Ветерани за міцну родину»; 

 

     фестивалю-конкурсу «Таланти багатодітної родини»; 

 

     обласного заходу Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства»; 

     онлайн-форуму «Student active» до Дня студента; 

 

     сінемології за фільмом «Тримай біля серця» до Дня 

Гідності та Свободи; 

     загальнонаціональної міжнародної акції «Запали свічку 

пам’яті»; 

     сінемології за фільмом «1917» до Дня захисника України; 

 

 

14 жовтня 

 

жовтень 

 

жовтень 

 

грудень 

 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

ЗОЛКІНА 

Лілія– 

начальник 

управління 

сім’ї, молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініс

трації 

 

Проведено: 

не проводився у зв’язку з 

карантином; 

03.12.2020, 19.12.2020, 20.12.2020, 

м. Святогірськ; 

не проводився у зв’язку з 

карантином; 

25.11.2020 – 10.12.2020; 

 

30.10.2020 – 17.11.2020; 

25.11.2020 – 27.11.2020; 

21.11.2020 – 22.11.2020; 

 

29.11.2020; 

 

06.12.2020 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

12.  Відкритий чемпіонат Донецької області з: 

     легкої атлетики на призи майстра спорту України 

міжнародного класу А. Єфремової серед юнаків та дівчат 

2002 – 2003, 2004 р.н. та молодші, м. Бахмут; 

     легкої атлетики на честь Заслуженого майстра спорту 

Н. Ткаченко, м. Бахмут 

 

 

02 – 03 жовтня 

 

 

31 жовтня –  

01 листопада 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

02 – 03 жовтня, м. Бахмут; 

 

 

31.10.2020 – 01.11.2020, м. Бахмут 

 

13.  Кубок Донецької області з: 

     черліденгу, м. Покровськ; 

     рукопашного бою серед дорослих, м. Слов’янськ; 

     сучасного п’ятиборства серед юнаків та дівчат, 

присвячений пам’яті М.К. Легкого, м. Слов’янськ; 

     кікбоксингу WAKO серед юніорів 2002 – 2003 р.н. та 

дорослих, м. Костянтинівка; 

     карате JKS, м. Бахмут 

  

 

03 – 04 жовтня 

17 – 18 жовтня 

17 – 18 жовтня 

 

07 – 08 

листопада 

14 – 15 

листопада 

 

-“- Проведено: 

03.10.2020, м. Покровськ; 

10 – 11 жовтня, м. Слов’янськ; 

16 – 17 жовтня, м. Слов’янськ; 

 

17 – 18 жовтня, м. Костянтинівка; 

 

19 – 20 листопада, м. Дружківка 

 

14.  Чемпіонат Донецької області з: 

     кінного спорту, присвячений Дню захисника України, 

м. Слов’янськ; 

     легкої атлетики на призи газети «Провінція» серед юнаків 

та дівчат 2008, 2009, 2010 р.н. «Шоколадна казка», 

м. Костянтинівка; 

     айкідо серед юнаків, кадетів, юніорів, молоді та дорослих, 

м. Слов’янськ; 

     шахів серед юніорів та юніорок до 20 років, м.Краматорськ 

 

13 – 14 жовтня 

 

07 – 08 

листопада 

 

05 – 06 грудня 

 

08 – 12 грудня 

-“- Проведено: 

12 – 14 жовтня, м. Слов’янськ; 

 

скасовано у зв’язку з карантином; 

 

 

скасовано у зв’язку з карантином; 

 

скасовано у зв’язку з карантином 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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15.  Міжнародні змагання з триатлону на призи чемпіона світу 

В.М. Зємцева. Відкритий чемпіонат Донецької області з 

триатлону (дорослі, юніори, юнаки та кадети) 

 

09 – 11 жовтня МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 10.10.2020, 11.10.2020, 

м. Слов’янськ 

16.  Обласний фестиваль «Шахова осінь 2020», м. Краматорськ 

 

16 – 25 жовтня -“- Проведено з 23.10.2020 по 

01.11.2020, м. Краматорськ 

 

17.  V Всеукраїнський турнір «Фестиваль з видів боротьби» серед 

юнаків та дівчат, присвячений до Дня захисника України 

(юнаки, кадети), м. Маріуполь 

 

ІІ декада жовтня -“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

18.  ХІІІ Всеукраїнський турнір з боротьби греко – римської серед 

юнаків пам’яті О. Вакуленка, м. Краматорськ 

 

06 – 07 

листопада 

-“- Проведено 06.11.2020, 07.11.2020, 

м. Краматорськ 

19.  XVIII Відкритий турнір з боротьби вільної серед юнаків та 

юніорів «Торські ігри», м. Слов’янськ 

 

20 – 22 

листопада 

-“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

20.  Кубок Донецької області серед чоловіків і жінок та чемпіонат 

області серед юніорів і юніорок до 20 років з важкої атлетики, 

м. Краматорськ 

 

ІІІ декада 

листопада 

-“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

21.  Фінал обласних змагань «Веселі старти» серед школярів міст, 

районів, об’єднаних територіальних громад, м. Добропілля 

 

17 – 18 грудня -“- Скасовано у зв’язку з карантином 
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