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2.  Про впровадження реформи місцевого 

самоврядування в регіоні: шляхи, досягнення та 

перспективи 

 

квітень Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

Мороз І.В. – 

перший 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.04.2020 

3.  Про стан впровадження містобудівного 

кадастру на території Донецької області 

квітень Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Мороз І.В. – 

перший 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.04.2020 

4.  Про хід виконання Регіональної цільової 

програми щодо здійснення розчистки та 

регулювання русел річок на 2018 – 2022 роки та 

проєкт зазначеної програми у новій редакції  

квітень Натрус С.П – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів облдерж-

адміністрації 

 

Клюшников Д.Г.– 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.04.2020 

5.  Про організацію надання медичної допомоги 

ветеранам та учасникам бойових дій  

травень Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

 

Клюшников Д.Г.– 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

28.05.2020 
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6.  Про внесення змін до Регіональних програм 

«Вода Донеччини на 2017–2020 роки» та 

«Тепло Донеччини» на 2018–2020 роки  

травень Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Мороз І.В. – 

перший заступник 

голови облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

28.05.2020 

7.  Про стан проведення інвентаризації земель на 

території Донецької області 

 

травень Підгорна Т.О. –  

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадастру 

у Донецькій 

області 

 

Мороз І.В. – 

перший 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

28.05.2020 

8.  Про Програму розвитку культури, туризму, 

охорони культурної спадщини у Донецькій 

області на 2020 – 2025 роки 

 

червень Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму облдерж-

адміністрації 

 

Костюніна Ю.О.– 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Перенесено на жовтень 2020 року 

9.  Про Програму розвитку інформаційного 

простору Донецької області на 2020-2023 роки 

червень Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

Мороз І.В. – 

перший 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Перенесено на інший термін 
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10.  Про стан соціального захисту дітей в умовах 

проведення операції Об’єднаних сил на 

території Донецької області 

червень Тимофеєва Н.М.– 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

 

Костюніна Ю.О.– 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.06.2020 

11.  Про внесення змін до Регіональної програми 

«Тепло Донеччини» на 2018-2020 роки 

 

додатково 

до плану 

Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Мороз І.В. – 

перший заступник 

голови облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегій 

23.06.2020 
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II. Підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

Кириленко П.О. - 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 І.С. – 

в.о. директора 

Департаменту 

фінансів 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано 9 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 01.04.2020 № 326/5-20; 

від 07.04.2020 № 356/5-20; 

від 16.04.2020 № 396/5-20; 

від 30.04.2020 № 455/5-20; 

від 15.05.2020 № 494/5-20; 

від 18.05.2020 №504/5-20; 

від 03.06.2020 № 561/5-20; 

від 09.06.2020 №574/5-20; 

від 15.06.2020 № 599/5-20 

 

2.  Про організацію роботи щодо формування проєктів місцевих 

бюджетів Донецької області на 2021 рік 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.06.2020 

№ 615/5-20 

 

3.  Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 27 лютого 2020 року № 191/5-20 

«Про організацію роботи щодо складання прогнозу обласного 

бюджету на 2021 – 2023 роки» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.04.2020 

№ 423/5-20 
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Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

4.  Про втрату чинності розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 549 «Про 

організацію електронних закупівель товарів, робіт і послуг» 

квітень Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 10.04.2020 

№ 372/5-20  

5.  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 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 28.04.2020 № 44/7-20-рк; 

від 29.04.2020 № 45/7-20-рк; 

від 19.05.2020 № 50/7-20; 

від 26.05.2020 № 51/7-20-рк; 

від 28.05.2020 № 53/7-20-рк; 

від 15.06.2020 № 58/7-20-рк; 

від 16.06.2020 № 59/7-20-рк 

 

6.  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 01.04.2020 № 325/5-20; 

від 07.04.2020 № 355/5-20; 

від 16.04.2020 № 395/5-20; 

від 30.04.2020 № 454/5-20; 

від 15.05.2020 № 493/5-20; 

від 18.05.2020 № 503/5-20; 
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Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

від 03.06.2020 № 560/5-20; 

від 09.06.2020 № 573/5-20 

 

7.  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 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 02.04.2020 № 333/5-20; 

від 17.04.2020 №398/5-20 

8.  З організаційних питань управління об’єктами комунальної 

власності (за потреби) 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 12.06.2020 № 595/5-20; 

від 15.05.2020 № 495/5-20; 

від 18.05.2020 № 505/5-20 

 

9.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 10 березня 2020 року № 229/5-20 «Про 

інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що 

можуть реалізуватися у 2020 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку» (за потреби) 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 22.05.2020 № 527/5-20; 

від 12.06.2020 № 594/5-20 
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10.  Про утворення робочої групи з розробки проєкту 

Регіональної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Донецькій області на 2021 – 2022 роки 

 

додатково до 

плану 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.05.2020 

№ 487/5-20 

 

11.  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 від 04 

липня 2016 року № 548, та погоджені із Комітетом Верховної 

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

 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.04.2020 

№ 368/5-20 
 

12.  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 13.04.2020 

№ 376/5-20 
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13.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 14 квітня 2017 року № 365 «Про 

створення робочої групи з координації супроводу проектів у 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України Європейського інвестиційного банку» (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.04.2020 

№ 393/5-20 

 

14.  Про забезпечення координації проєктів (програм) 

міжнародної технічної допомоги 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.04.2020 

№ 362/5-20  

 

15.  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» 

додатково до 

плану 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 24.04.2020 № 413/5-20; 

від 20.05.2020 № 516/5-20; 

від 17.06.2020 № 614/5-20 
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16.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про 

затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть 

здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих 

бюджетів населених пунктів Донецької області, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження» (зі змінами) (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Не видавалось  

 

 

17.  Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової 

енергії 

 

протягом 

кварталу 

Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Не видавалось  

 

18.  Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось  

19.  Про завдання на період підготовки житлово – комунального 

господарства області до роботи в осінньо – зимовий період 

2020 – 2021 років 
 

травень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 08.05.2020 

№ 461/5-20 
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20.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 18 жовтня 2017 року № 1325/5-17 

«Про Регіональну програму «Вода Донеччини на 2017 – 

2020 роки» 

 

червень Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.06.2020 

№ 585/5-20 

 

21.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 07 травня 2018 року № 576/5-18 «Про 

затвердження Регіональної програми «Тепло Донеччини на 

2018 – 2020 роки»» 

 

червень -“- Перенесено на липень 2020 року 

 

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

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.04.2020 

№ 348/5-20 

 

23.  Про затвердження проектної документації за проектом 

«Будівництво водоводу з перекидання води Павлопольського 

водосховища до Старо – Кримського водосховища на землях 

Волноваського та Нікольського районів Донецької області» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.04.2020 

№ 401/5-20 
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24.  Про внесення змін до напрямків (заходів) використання у 

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру 

додатково до 

плану 

Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.04.2020 

№ 445/5-20 

 

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

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.05.2020 

№ 501/5-20 

 

26.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 19 лютого 2019 року № 168/5-19 

«Про склад колегії департаменту житлово – комунального 

господарства Донецької обласної державної адміністрації» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.05.2020 

№ 508/5-20 

 

27.  Про передачу об'єкту «Оптимізація системи теплопостачання 

м. Мирноград з закриттям котелень № 2, № 3. ІІІ черга. 

Будівництво модульної котельні мрн. «Світлий» 

(коригування)» на баланс обласному комунальному 

підприємству «Донецьктеплокомуненерго» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.05.2020 

№ 546/5-20 
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28.  Про напрямки використання у 2020 році коштів обласного 

бюджету, передбачених департаменту житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації на заходи, пов’язані з 

наслідками проведення АТО на території області, підтримку 

внутрішньо переміщених осіб 

додатково до 

плану 

Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.05.2020 

№ 547/5-20 

 

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

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.05.2020 

№ 548/5-20 

 

30.  Про погодження інвестиційної програми ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2020 рік 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.06.2020 

№ 647/5-20 

 

31.  Про стан впровадження містобудівного кадастру на території 

Донецької області 

 

додатково до 

плану 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 08.05.2020 

№ 474/5-20 
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32.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 25 квітня 2019 року № 447/5-19 

«Про затвердження Порядку використання коштів обласного 

бюджету, передбачених для часткового відшкодування 

вартості придбаних установок індивідуального доїння 

молока», зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Донецькій області 14 травня 2019 року 

за № 160/2873 

 

квітень Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромисло-

вого розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

 

33.  Про обласну комісію з визначення попередніх обсягів 

компенсації здійснення витрат на розвиток виноградарства, 

садівництва і хмелярства 

 

квітень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

 

34.  Про розробку проєкту програми підтримки та розвитку 

агропромислового комплексу та земельних відносин 

Донецької області на 2021 – 2023 роки 

 

травень  Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

 

35.  Про організацію збирання врожаю ранніх зернових та 

зернобобових культур у 2020 році 
 

червень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.07.2020 

№ 678/5-20 

 

36.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою (ст. 123 Земельного кодексу України, Закон 

України «Про землеустрій»): 

     Про надання ТОВ «ВП«ЗКЦ» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

право оренди на які виставляється на земельні торги; 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

Видано 22 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.04.2020 

№ 328/0/5-20; 
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     Про надання ТОВ «ВП«ЗКЦ» 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 в оренду 

ТОВ «КЛИНГЕР»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду 

ФОП Клименку І.Г.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Макарову І.О.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Макарову І.О.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Скидановій Н.В.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Пікалову М.В.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Пікалову М.В.; 

     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Кусакіну С.С.; 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 01.04.2020 № 329/0/5-20; 

 

 

від 01.04.2020 № 330/0/5-20; 

 

 

від 01.04.2020 № 331/0/5-20; 

 

 

від 02.04.2020 № 336/0/5-20; 

 

 

від 06.04.2020 № 353/0/5-20 

 

 

від 18.06.2020 № 619/0/5-20; 

 

 

від 17.06.2020 № 617/0/5-20; 

 

 

від 17.06.2020 № 616/0/5-20; 

 

 

від 12.06.2020 № 593/0/5-20; 

 

 

від 13.04.2020 № 378/0/5-20; 
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     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ТОВ «АЗИМУТ ОІЛ»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду 

ПП «УКРАГРОСВІТ»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ; 

     Про надання ФОП Менделюку A.A. 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 у постійне користування 

ДЕРЖАВНИЙ УСТАНОВІ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ СЛІДЧИЙ 

ІЗОЛЯТОР»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Єнакієву В.К. 

     Про надання ФОП Менделюку A.A. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, право оренди на яку виставляється на земельні 

торги; 

     Про надання ФОП Менделюку A.A. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, право оренди на яку виставляється на земельні 

торги; 

 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 13.04.2020 № 377/0/5-20; 

 

 

від 15.04.2020 № 389/0/5-20; 

 

 

від 17.04.2020 № 403/0/5-20; 

 

 

від 23.04.2020 № 412/0/5-20; 

 

 

 

від 24.04.2020 № 419/0/5-20; 

 

 

 

від 03.06.2020 № 562/0/5-20; 

 

 

від 27.04.2020 № 428/0/5-20; 

 

 

 

від 27.04.2020 № 429/0/5-20; 
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     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

ГУНП В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ТОВ «АРХІВ»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду 

ТОВ «ТЕТЯНА» 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

від 19.05.2020 № 512/0/5-20; 

 

 

від 25.05.2020 № 536/0/5-20; 

 

 

 

від 28.05.2020 № 556/0/5-20 

 

37.  Про передачу, погодження передачі, відмову у передачі 

земельних ділянок в оренду (статті 122, 123 Земельного 

кодексу України): 

     Про передачу земельної ділянки в оренду  

ФОП Кущенку Ю.О.; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду  

ТДВ «ОБЛДОРРЕМБУД»; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «ДТЕК 

ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду  

ПП «АГРОПРОМБУД»; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «КНАУФ 

ГІПС ДОНБАС»; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «САДИ 

ДОНБАСУ» 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 6 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 30.06.2020 

№ 665/0/5-20; 

від 22.06.2020 № 634/0/5-20; 

 

від 15.06.2020 № 600/0/5-20; 

 

від 05.06.2020 № 572/0/5-20; 

 

від 22.04.2020 № 409/0/5-20; 

 

від 22.04.2020 № 410/0/5-20 
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38.  Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок: 

 

 

     Про надання згоди на встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»; 

     Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 

ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ»; 

     Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 

КРАМАТОРСЬКІЙ СЗШІ №18 ОБЛАСНОЇ РАДИ; 

     Про надання згоди на встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки КП "КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» 

 

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.06.2020 

№ 605/0/5-20; 

 

від 15.04.2020 № 390/0/5-20; 

 

від 27.04.2020 № 431/0/5-20; 

 

від 30.04.2020 № 447/0/5-20 

 

 

39.  Про надання згоди на поділ земельних ділянок (ст. 56 Закону 

України «Про землеустрій»): 

 

     Про надання ПрАТ «ВЕСКО» згоди на поділ земельної 

ділянки; 

     Про надання згоди на поділ земельних ділянок та внесення 

змін до договору оренди землі 

ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»; 

     Про надання ДП «ДИМИТРОВСЬКИЙ УКК» згоди на 

поділ земельної ділянки 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.04.2020 

№ 352/0/5-20; 

від 17.04.2020 № 404/0/5-20; 

 

 

від 08.05.2020 № 469/0/5-20 

40.  Про надання земельних ділянок у постійне користування: 

 

 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ; 

     Про надання земельної ділянки в постійне користування 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.04.2020 

№ 354/0/5-20; 

від 22.06.2020 № 633/0/5-20; 
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Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

департаменту РБГП ДОДА; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДРУЖКІВСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

департаменту РБГП ДО ДА; 

     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

департаменту РБГП ДО ДА; 

     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

департаменту РБГП ДО ДА; 

     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

департаменту РБГП ДО ДА; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

 

від 18.06.2020 № 620/0/5-20; 

 

від 17.04.2020 № 406/0/5-20; 

 

від 27.04.2020 № 422/0/5-20; 

 

від 04.06.2020 № 564/0/5-20; 

 

від 04.06.2020 № 566/0/5-20; 

 

від 04.06.2020 № 567/0/5-20; 

 

від 04.06.2020 № 568/0/5-20; 

 

від 28.04.2020 № 436/0/5-20; 

 

від 28.04.2020 № 437/0/5-20; 

 

від 28.04.2020 № 438/0/5-20 

 

 

41.  Про проведення інвентаризації земель 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.04.2020 

№ 388/0/5-20 
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42.  Про припинення права користування земельними ділянками 

державної власності (ст. 141 Земельного кодексу України): 

 

     Про припинення права користування земельною ділянкою 

ДРУЖКІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ВІДДІЛУ ГУМВС 

УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ; 

     Про припинення права користування земельною ділянкою 

КРАСНОЛИМАНСЬКОМУ МВ ГУМВС УКРАЇНИ В 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

     Про припинення права користування земельними 

ділянками СЕЛИДІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ВІДДІЛУ (З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТ СЕЛИДОВЕ І 

НОВОГРОДІВКА) ГУМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ; 

     Про припинення права користування земельною ділянкою 

ТОВ «Магістраль»; 

     Про припинення права користування земельною ділянкою 

Красноармійському міському відділу УМВС України в 

Донецькій області; 

     Про припинення права користування земельними 

ділянками МАРІУПОЛЬСЬКОМУ МІСЬКОМУ 

УПРАВЛІННЮ ГУМВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ; 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками Донецькому обласному об’єднанню 

державних підприємств по будівництву, ремонту та 

утриманню автомобільних доріг 

 

 

 

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.04.2020 

№ 338/0/5-20; 

 

від 03.04.2020 № 343/0/5-20; 

 

 

від 06.04.2020 № 344/0/5-20; 

 

 

 

 

від 06.04.2020 № 351/0/5-20; 

 

від 24.04.2020 № 418/0/5-20; 

 

 

від 27.04.2020 № 427/0/5-20; 

 

 

 

від 20.05.2020 № 520/0/5-20 
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43.  Про подовження терміну дії договорів оренди земельних 

ділянок державної власності (ст. 33 Закону України «Про 

оренду землі»):  

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ПрАТ «ВЕСКО»; 

     Про внесення змін до договорів оренди землі 

ДП «РУТЕКС КЕРАМ» ТОВ «РУТЕКС КЕРАМ»; 

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ПрАТ «ВЕСКО»; 

     Про внесення змін до договорів оренди землі 

ПрАТ «ВЕСКО»; 

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ПрАТ «ВЕСКО»; 

     Про внесення змін та подовження договору оренди 

водного об’єкту ФОП КРИВОБОКОВУ А.А. 
 

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано 6 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 08.04.2020 

№ 364/0/5-20; 

від 27.04.2020 № 426/0/5-20; 

 

від 14.05.2020 № 491/0/5-20; 

 

від 19.05.2020 № 509/0/5-20; 

 

від 19.05.2020 № 511/0/5-20; 

 

від 21.05.2020 № 521/0/5-20 

 

44.  Про передачу земельної ділянки державної власності у 

комунальну (комунальної власності у державну) (ст. 117 

Земельного кодексу України): 

     Про передачу земельної ділянки державної власності на 

території м. Мирноград у комунальну власність; 

     Про передачу земельної ділянки державної власності на 

території м. Мирноград у комунальну власність 
 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 27.04.2020 

№ 430/0/5-20;  

від 08.05.2020 № 472/0/5-20 

45.  Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 

голови облдержадміністрації від 09 січня 2014 року № 12 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.05.2020 

№ 526/0/5-20 
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46.  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 06 березня 2018 року № 313/5-18 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду СФГ «ОБЕРІГ»; 

     Про внесення змін до деяких розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації з земельних питань (від 14 грудня 2018 року  

№ 1494/5-18 «Про передачу земельної ділянки державної 

власності на території смт Новодонецьке у комунальну 

власність»; від 14 грудня 2018 року № 1496/5-18 «Про 

передачу земельної ділянки державної власності на території 

смт Новодонецьке у комунальну власність»; від 29 березня 

2019 року № 347/5-19 «Про прийняття земельної ділянки 

комунальної власності на території м. Маріуполь у державну 

власність»; від 25 квітня 2019 року № 442/5-19 «Про передачу 

земельних ділянок державної власності на території 

м. Покровськ у комунальну власність»); 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 01 квітня 2020 року № 328/5-20 «Про  

надання ТОВ «ВП «ЗКЦ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, право 

оренди на які виставляється на земельні торги»; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 01 квітня 2020 року № 329/5-20 «Про  

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 17.06.2020 

№ 618/0/5-20; 

 

від 13.04.2020 № 379/0/5-20; 

 

 

 

 

від 04.06.2020 № 563/0/5-20; 

 

 

від 05.06.2020 № 570/0/5-20; 

 

 

від 08.05.2020 № 464/0/5-20 
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надання ТОВ «ВП «ЗКЦ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право 

оренди на яку виставляється на земельні торги»; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22 квітня 2020 року № 409/5-20 «Про 

передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «КНАУФ ГІПС 

ДОНБАС» 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропро-

мислового роз-

витку та земель-

них відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

47.  Про поновлення договору оренди землі ФГ «ДОН» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.06.2020 

№ 606/0/5-20 

 

48.  Про погодження технічної документації із землеустрою: 

 

 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ ДСА УКРАЇНИ В 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ; 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ПрАТ «ВЕСКО»; 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»; 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ» 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.04.2020 

№ 425/0/5-20; 

 

від 19.05.2020 № 510/0/5-20; 

 

від 25.05.2020 № 533/0/5-20; 

 

 

від 25.05.2020 № 537/0/5-20 
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49.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 05 червня 2019 року № 572/5-19 

«Про створення обласної робочої групи з розробки 

Практичного посібника з організації ефективної фінансової 

діяльності органів місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації» 

 

ІІІ декада квітня Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.04.2020 

№ 391/5-20 

 

50.  Про проведення обласного конкурсу журналістських робіт на 

краще висвітлення тематики реформи місцевого 

самоврядування, децентралізації влади та кращих практик 

територіальних громад Донецької області 
 

травень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

51.  Про регіональний план заходів з підготовки та відзначення у 

2020 році в Донецькій області Дня пам’яті та примирення 

 

І декада травня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.04.2020 

№ 392/5-20 

 

52.  Про Регіональний план заходів з підготовки та відзначення у 

2020 році в Донецькій області Дня Європи 

 

І декада травня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.04.2020 

№ 341/5-20 
 

53.  Про Регіональний план заходів з підготовки та відзначення у 

2020 році в Донецькій області Дня Конституції України 

 

червень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.06.2020 

№ 649/5-20 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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54.  Про затвердження складу комісії з питань сприяння розвитку 

вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження в 

Донецькій області 

 

ІІІ декада травня Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 
 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

55.  Про затвердження висновків до проєктів рішень сільських, 

селищних, міських рад щодо добровільного 

об’єднання/приєднання територіальних громад (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось  

56.  Про внесення змін до Перспективного плану формування 

територій громад Донецької області (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось  

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

потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось  

Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

58.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 15 листопада 2018 року 

№ 1370/5-18 «Про робочу групу з координації запровадження 

на території Донецької області роздільного збирання 

побутових відходів» 

квітень Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.05.2020 

№ 457/5-20 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

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

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 10 вересня 2018 року № 1123/5-18 

«Про затвердження Регіональної цільової програми щодо 

здійснення розчистки та регулювання русел річок на 2018 - 

2022 роки» (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

 

60.  Про оголошення заказників місцевого значення (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 
 

-“- Не видавалось 

 

61.  Про розробку Регіонального плану управління відходами в 

Донецькій області на період до 2030 року та утворення 

робочої групи з підготовки пропозицій до нього 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.05.2020 

№ 506/5-20 
 

62.  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 

квітня 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 07.04.2020 

№ 357/5-20; від 17.06.2020 

№ 613/5-20 

63.  Про відкриття навігації в прибережних водах Азовського 

моря та водоймищах у межах Донецької області для 

маломірних (малих суден) у 2020 році 
 

І декада квітня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.06.2020 

№ 629/5-20 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 27 

64.  Про внесення змін до Регіональної програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення Донецької області на 2019 – 2022 роки 

 

травень Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на грудень 2020 року 

 

65.  Про організацію роботи з використання департаментом 

розвитку базових галузей промисловості 

облдержадміністрації коштів обласного бюджету у 2020 році 

 

травень -“- Перенесено на липень 2020 року 

 

66.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30 травня 2016 року № 439 «Про 

Регіональну програму з відшкодування частини відсотків за 

кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та 

підвищення енергоефективності для населення Донецької 

області на 2016-2020 роки» (із змінами) 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.04.2020 

№ 361/5-20 

 

67.  Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

«Автотранспортне підприємство» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.05.2020 

№ 458/5-20 

 

 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 28 

Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

68.  Про надання згоди на передачу цілісних майнових комплексів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (закладів 

фахової передвищої освіти) державної форми власності, що 

мають статус окремих юридичних осіб 

ІІІ декада квітня 

 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 15.04.2020 

№ 394/5-20 

 

69.  Про тимчасове виконання повноважень з управління 

окремими категоріями закладів освіти державної форми 

власності, що належать до сфери управління Міністерства 

освіти і науки України 

 

ІІІ декада квітня 

 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 17.04.2020 

№ 399/5-20 
 

70.  Про перейменування Комунального закладу «Покровський 

педагогічний коледж» 

 

ІІІ декада квітня 

 

-“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 
 

71.  Про організацію проведення ЗНО результатів навчання у 

2020 році 

 

І декада квітня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.06.2020 

№ 588/5-20 

 

72.  Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у 

сфері повної загальної середньої освіти 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

 

 

 

 

 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 29.04.2020 

№442/5-20; 

від 29.04.2020 №443/5-20; 

від 28.04.2020 №435/5-20; 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

від 28.04.2020 №434/5-20; 

від 22.06.2020 №635-5/20 

 

73.  Про затвердження Порядку надання та використання у 2020 

році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного 

значення, районів, об’єднаних територіальних громад області 

на придбання житла та здійснення адресних виплат на 

придбання автомобілів для багатодітних сімей 

травень Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та масових 

заходів 

національно - 

патріотич-ного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 
 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

 

74.  Про внесення змін до Статуту комунальної установи 

«Донецький обласний центр соціально – психологічної 

допомоги» 
 

травень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

 

75.  Про затвердження складу молодіжної ради при Донецькій 

обласній державній адміністрації 
 

ІІ декада квітня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.06.2020 

№ 610/5-20 

 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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76.  Про внесення змін до напрямків (заходів) використання 

коштів обласного бюджету у 2020 році управлінням культури 

і туризму облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 08.05.2020 

№ 471/5-20 

 

77.  Про внесення змін до Положення про УПРАВЛІННЯ 

КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.05.2020 

№ 477/5-20 

 

78.  Про затвердження висновку про вартість майна – частини 

нежитлового приміщення площею 32,53 кв.м на другому 

поверсі та частини холу площею 3,0 кв.м на першому поверсі 

будівлі драмтеатру, розташованої за адресою: Донецька 

область, м. Маріуполь, пл. Театральна, 1, що перебуває на 

балансі комунального закладу «Донецький академічний 

обласний драматичний театр (м. Маріуполь)», станом на 

28 лютого 2020 року 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.05.2020 

№ 540/5-20 

 

79.  Про перейменування ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ «БАХМУТСЬКИЙ 

КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.06.2020 

№ 602/5-20 

 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 31 

80.  Про затвердження висновку про вартість майна – частини 

технічного поверху площею 1,0 кв.м будівлі драмтеатру, 

розташованої за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 

пл. Театральна, 1, що перебуває на балансі комунального 

закладу «Донецький академічний обласний драматичний 

театр (м. Маріуполь)», станом на 28 лютого 2020 року 

 

додатково до 

плану 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.05.2020 

№ 541/5-20 

 

81.  Про затвердження Порядку надання та використання у 2020 

році коштів субвенції з обласного значення, районів, 

об’єднаних територіальних громад на придбання автомобілів, 

які будуть передаватись у користування дитячим будинкам 

сімейного типу, що функціонують на території Донецької 

області, в яких виховуються 8 і більше дітей, включаючи 

рідних, усиновлених та дітей, які перебувають під опікою та 

піклуванням 

 

додатково до 

плану 

Тимофеєва Н.М. – 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.06.2020 

№ 581/5-20 

 

82.  Про затвердження Порядку надання та використання у 

2020 році коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам 

міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних 

громад Донецької області на придбання на вторинному 

проживання житла для дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.05.2020 

№ 482/5-20 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

83.  Про внесення змін до Статуту комунального лікувально – 

профілактичного закладу «Обласний лікарсько – 

фізкультурний диспансер» 

 

ІІІ декада квітня Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 
 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

 

84.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

 

-“- Не видавалось 

85.  Про здійснення адресних виплат на придбання житла 

 

ІІІ декада квітня, 

ІІІ декада червня 

 

-“- Не видавалось  

86.  Про утворення постійно діючої комісії з питань організації 

забезпечення харчування особового складу військових частин 

об’єднаних сил на території Донецької області 

 

додатково до 

плану 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 03.04.2020 

№ 340/5-20 
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87.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 17 березня 2016 року № 204 

«Про утворення обласної комісії з питань евакуації» 

 

додатково до 

плану 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 07.04.2020 

№ 360/5-20 

 

88.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 710 «Про 

організацію роботи з розподілу гуманітарної та іншої 

допомоги населенню Донецької області» 
 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 08.04.2020 

№ 365/5-20 

89.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 12 березня 2020 року № 231/5-20 

«Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 10.04.2020 

№ 291/5-20 
 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

90.  Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 

на робочих місцях 

 

І декада квітня 

ІІІ декада квітня 

ІІІ декада травня 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації: 

від 02.04.2020 № 337/5-20; 

від 23.04.2020 № 411/5-20; 

від 20.05.2020 № 519/5-20 
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91.  Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2020 року  

ІІІ декада 

червня 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.06.2020 

№ 659/5-20 

 

92.  Про нагородження відзнаками облдержадміністрації (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та з 

питань нагород 

облдерж-

адміністрації 
 

Протягом кварталу видано 47 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

93.  Про відрядження (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 13 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
 

94.  Підготовка наказів керівника апарату облдержадміністрації з 

кадрових питань та з питань проходження державної служби 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 96 накази керівника 

апарату облдержадміністрації 

95.  Про кадрові питання та питання державної служби (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 24 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

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

таємниці 

протягом 

кварталу 

Липовий О.В. –  

завідувач сектору 

режимно-

секретної роботи 

облдерж-

адміністрації 
 

Протягом кварталу видано 5 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації 
 

97.  Про здійснення планового аудиту в департаменті освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

ІІІ декада квітня Литвиненко Ю.А- 

завідувач сектору 

внутрішнього 

аудиту облдерж-

адміністрації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 30.04.2020 

№ 448/5-20 
 

98.  Про здійснення планового аудиту в департаменті житлово – 

комунального господарства облдержадміністрації 

 

ІІ декада червня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 15.06.2020 

№ 603/0/5-20 
 

99.  Про забезпечення участі облдержадміністрації у справах, що 

розглядаються судами України 

 

додатково до 

плану 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 13.04.2020 

№ 374/0/5-20 

 

100.  Про внесення змін до Положення про юридичне управління 

апарату облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 13.04.2020 

№ 375/0/5-20 
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101.  Про організацію закупівельної діяльності 

облдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 17.04.2020 

№ 397/0/5-20 

 

102.  Про внесення змін до Положення про регіональну міжвідомчу 

комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 13.05.2020 

№ 481/0/5-20 

 

103.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 10 травня 2016 року № 367 «Про тимчасове 

збільшення посадових окладів працівникам 

облдержадміністрації» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 13.05.2020 

№ 485/0/5-20 

 

104.  Про запобігання поширенню на території Донецької області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 25.05.2020 

№ 530/0/5-20 

 

105.  Про внесення змін до Регламенту роботи Донецької обласної 

державної адміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 28.05.2020 

№ 553/0/5-20 
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106.  Про забезпечення участі облдержадміністрації у справах, що 

розглядаються судами України, працівниками її структурних 

підрозділів 

додатково до 

плану 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 05.06.2020 

№ 571/0/5-20 

 

107.  Про внесення змін до Розподілу обов’язків між головою 

облдержадміністрації, керівником обласної військово-

цивільної адміністрації, першим заступником та 

заступниками голови облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 11.06.2020 

№ 577/0/5-20 

 

108.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 31 жовтня 2019 року № 1175/5-19 «Про 

розподіл обов’язків між головою облдержадміністрації, 

керівником обласної військово – цивільної адміністрації, 

першим заступником та заступниками голови 

облдержадміністрації» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 15.06.2020 

№ 601/0/5-20 

 

109.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

запобігання поширенню на території Донецької області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 22.06.2020 

№ 632/0/5-20 
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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 П.О. - 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 О.А. –                       

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 

Проведено 29.05.2020; 30.06.2020 

2.  Територіальна тристороння соціально – економічна рада 
 

ІІІ декада 

червня 

 

-“- Не було потреби 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

3.  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 Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено 29.04.2020 

 

4.  Комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб при 

облдержадміністрації  

 

квітень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

5.  Регіональна рада підприємців в Донецькій області 

 

ІІ декада червня -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 
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6.  Обласна робоча група з контролю за ходом підготовки 

підприємств житлово – комунального господарства та 

соціальної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2020 – 

2021 років  

 

травень, червень Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 18.06.2020 

 

7.  Організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

Донецькій області державних, регіональних свят та пам’ятних 

дат  

 

щомісяця Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

Скасовано в 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 (далі – карантин) 

 

Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

8.  Обласна комісія по контролю за діяльністю суб’єктів 

господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом 

(за потреби) 

протягом 

кварталу 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено обстеження ТОВ 

«Укрславресурс «К» 

(м. Костянтинівка) та ТОВ 

«Укрславресурс «Б» (м. Бахмут) 

18.05.2020 

9.  Обласна координаційна рада з питань безпеки дорожнього 

руху 

травень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 40 

10.  Обласна робоча група з питань функціонування ринку 

пасажирських автомобільних перевезень 

 

ІІІ декада квітня Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

11.  Регіональна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ – 

інфекції/СНІДу 

 

ІІІ декада 

червня 

Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

12.  Робоча група з вивчення проблемних екологічних питань, що 

виникли на території м. Костянтинівка та Костянтинівського 

району (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдерж-

адміністрації 

 

Не було потреби 

13.  Робоча група з підготовки пропозицій до проєкту 

Регіонального плану управління відходами в Донецькій 

області на період до 2030 року 

 

 

додатково до 

плану 

 Проведено 25.06.2020 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

14.  Регіональна рада з питань безпечної життєдіяльності 

населення (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Токарева О.А. –                     

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено 24.06.2020 

15.  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 (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

16.  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 

17.  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 

18.  Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 

потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 16.04.2020; 12.05.2020 

19.  Робоча група з організації виконання заходів Регіональної 

програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб в Донецькій області на 2019 – 2020 роки  

ІІІ декада 

червня 

-“- Не було потреби 
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20.  Обласний міжвідомчий штаб з координації організації 

оздоровлення та відпочинку дітей 

 

травень Токарева О.А. –                     

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 11.06.2020 

21.  Атестаційна комісія з проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території 

Донецької області  
 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

22.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 

 

щомісяця 

 

Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 29.05.2020 

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

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 

 

квітень 

 

-“- Проведено 17.06.2020 

24.  Обласна молодіжна рада 

 

червень -“- Перенесено на липень 2020 року  
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25.  Обласна комісія з питань забезпечення гарантій зайнятості 

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

батьківського піклування 

 

квітень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено 27.05.2020 

26.  Регіональна рада професійної (професійно - технічної) освіти 

 

ІІІ декада 

травня 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 10.06.2020 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

27.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за потреби) 

протягом 

кварталу 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 10.04.2020, 

13.04.2020, 14.04.2020, 16.04.2020, 

22.04.2020, 23.04.2020, 29.04.2020, 

11.05.2020, 22.05.2020, 25.05.2020, 

01.06.2020, 05.06.2020, 09.06.2020, 

15.06.2020, 22.06.2020, 25.06.2020, 

30.06.2020 

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

кварталу 

 

 

-“- Не було потреби 
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Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

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

кварталу 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 13.05.2020, 22.06.2020 

30.  Експертна комісія облдержадміністрації (за потреби) 

 

червень Россоха Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдерж-

адміністрації 

 

Не було потреби 

31.  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 О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 

 

Організовано та проведено 3 

засідання Комісії: 23.04.2020, 

28.05.2020, 23.06.2020 
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 Засідання колегій: 
 

  

Кириленко П.О. - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про підсумки 

виконання місцевих бюджетів області за І квартал 2020 року» 

 

ІІІ декада квітня Конакова І.С. – 

в.о. директора 

Департаменту 

фінансів 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 28.04.2020 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації:  

     «Про підсумки роботи житлово – комунального 

господарства області в осінньо – зимовий період 2019 – 2020 

рр. та завдання на період підготовки до роботи взимку 2020 – 

2021 років»; 

     «Про підсумки підготовки місць масового відпочинку в 

населених пунктах області до оздоровчого періоду 2020 

року»; 

     «Про стан виконання Закону України «Про особливості 

здійснення права власності в багатоквартирному будинку» 

виконавчими комітетами міських рад та 

райдержадміністрацій» 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

травень 

 

 

червень 

 

Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 

 

24.04.2020; 

 

 

 

05.06.2020; 

 

 

26.06.2020 
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Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

3.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

     «Про виконання заходів з вакцинопрофілактики в 

Донецькій області у 2019 році та плани на 2020 рік. Стан 

забезпечення вакцинами»; 

     «Про стан медичного забезпечення ветеранів та учасників 

бойових дій в Донецькій області» 

ІІІ декада квітня Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

28.04.2020; 

 

 

28.05.2020 

 

Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Про 

реалізацію проєктів в галузі освіти за пріоритетними 

напрямками», «Про проведення профілактичної роботи 

психологічною службою області щодо попередження 

випадків булінгу серед учасників освітнього процесу» 

ІІ декада червня Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Через карантинні заходи питання 

розглянуті на онлайн нарадах: 

04.06.2020, 08.06.2020, 15.06.2020, 

24.06.2020 

5.  Управління культури і туризму облдержадміністрації: 

     «Підведення підсумків роботи щодо проведення заходів з 

відродження, збереження і розвитку нематеріальної 

культурної спадщини на Донеччині»; 

     «Про реорганізацію закладів фахової передвищої освіти 

закладів культури І - ІІ рівня акредитації Донецької області» 

 

ІІ декада квітня 

 

 

ІІ декада червня 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 21.05.2020; 

 

 

перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 
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6.  Донецького обласного центру зайнятості: 

     «Про надання кар’єрними радниками індивідуальних 

послуг клієнтам служби зайнятості», «Особливості 

організації співпраці з роботодавцями в рамках реалізації 

проєкту Інституту «Консультант роботодавця»; 

     «Про стан організації професійного навчання безробітних 

за 5 місяців 2020 року в закладах освіти, які пройшли відбір, 

у т.ч. в державному навчальному закладі «Донецький центр 

професійно – технічної освіти державної служби зайнятості» 

 

 

квітень 

 

 

 

червень 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

Проведено 29.04.2020; 

 

 

 

перенесено на серпень 2020 року 

7.  Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області: «Про підсумки роботи органів Пенсійного 

фонду України в Донецькій області 

у І кварталі 2020 року» 

 

ІІІ декада квітня 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 29.04.2020 

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

патріотичного виховання облдержадміністрації: «Про роботу 

структурних підрозділів у справах сім’ї та молоді об’єднаних 

територіальних громад у напрямку залучення молоді до 

процесу прийняття рішень на місцевому рівні у 

Миколаївській та Іллінівській об’єднаних територіальних 

громадах», «Про хід виконання Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» 

в м. Краматорськ, Покровському та Волноваському районах», 

«Про роботу молодіжних консультативно – дорадчих органів 

у м. Селидове та Слов’янському районі» 

червень Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на липень 2020  року 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Державного архіву області: 

     «Про результати комплексних перевірок з питань 

організації діловодства та архівного зберігання документів в 

установах – джерелах формування НАФ зони комплектування 

держархіву області»; 

     «Про стан виконання основних планових завдань 

архівними установами області», «Про стан контролю за 

виконанням документів в держархіві області»; 

     «Про результати комплексних перевірок роботи архівних 

установ», «Про результати комплексних перевірок з питань 

організації діловодства та архівного зберігання документів в 

установах – джерелах формування НАФ зони комплектування 

держархіву області та архівних установах області»; 

     «Про організацію роботи з аудіовізуальними документами 

в установах – джерелах формування НАФ зони 

комплектування держархіву області та архівних установах 

області», «Про стан контролю за виконанням документів в 

держархіві області»; 

     «Про результати комплексних перевірок роботи архівних 

установ», «Про результати комплексних перевірок з питань 

організації діловодства та архівного зберігання документів в 

установах – джерелах формування НАФ зони комплектування 

держархіву області»; 

     «Про стан підготовки інформаційного бюлетеня», «Про 

стан контролю за виконанням документів в держархіві 

області» 

 

 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

 

ІІІ декада 

травень 

 

 

 

ІІІ декада 

травень 

 

 

 

ІІІ декада 

червня 

 

 

 

ІІІ декада 

червня 

Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесено на серпень 2020 року; 

 

 

 

проведено 28.04.2020; 

 

 

перенесено на серпень 2020 року; 

 

 

 

 

проведено 29.05.2020; 

 

 

 

 

перенесено на серпень 2020 року; 

 

 

 

 

перенесено на 14.07.2020 
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10.  Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації: 

     «Про затвердження зведених рейтингів за 2019 рік», «Про 

підсумки діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

олімпійського резерву Донецької області за 2019 рік 

(визначення кращого тренера ДЮСШ у трьох номінаціях)», 

«Про підсумки оздоровлення учнів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл у 2019 році», «Про розвиток мережі центрів 

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

розвитку плавання в Донецькій області», «Про присвоєння 

спортивних звань», «Про зняття з контролю рішення колегії 

управління від 03.04.2019 № 06-03/01/6 «Про підсумки роботи 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву 

Донецької області за 2018 рік (визначення кращих тренерів 

ДЮСШ у трьох номінаціях)»; 

     «Про підсумки проведення обласного огляду-конкурсу в 

рамках Всеукраїнського місячника облаштування спортивних 

майданчиків «Спорт для всіх - спільна турбота» у 2020 році», 

«Про стратегію розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Покровську», «Про підсумки роботи школи вищої спортивної 

майстерності за 2019 рік», «Про впровадження та реалізацію 

нових заходів та проєктів для розвитку фізкультурно-

оздоровчої роботи за місцем проживання», «Про підсумки 

роботи Донецького вищого училища олімпійського резерву 

ім. С. Бубки за 2019 рік», «Про присвоєння спортивних 

звань», 

 

 

 

І декада квітня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ декада травня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено в онлайн-режимі: 

 

10.04.2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 
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«Про зняття рішень з контролю: від 28.05.2019 № 06-03/03/1 

«Про підсумки роботи школи вищої спортивної майстерності 

за 2018 рік», від 28.05.2019 № 06-03/03/4 «Про стан розвитку 

боксу у Донецькій області» 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

 Проведення нарад:    

Мороз І.В. – 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 С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Наради проведені: 27.04.2020, 

06.05.2020, 15.05.2020, 19.05.2020, 

26.05.2020, 04.06.2020, 17.06.2020, 

23.06.2020, 24.06.2020 

2.  Обласні наради з питань впровадження адміністративно – 

територіальної реформи Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

Проведено онлайн-нараду 

14.04.2020 
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3.  Селекторні наради (за потреби) протягом 

кварталу 

Підгорна Т.О. – 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадастру 

у Донецькій 

області 
 

Не проведено 

 

4.  Робоча нарада під головуванням заступника голови 

облдержадміністрації з питань упорядкування роботи щодо 

розміщення рекламних носіїв на автомобільних дорогах 

області 

 

додатково до 

плану 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 18.06.2020 

5.  Робоча нарада під головуванням першого заступника голови 

облдержадміністрації за участю заступників міських рад міст 

Добропілля та Краматорськ, а також керівників відповідних 

уповноважених органів містобудування та архітектури 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 19.06.2020 

Клюшников Д.Г. – перший заступник голови облдержадміністрації 

6.  Наради: 

     «Про стан надання хірургічної допомоги мешканцям 

Донецької області. Проблемні питання, шляхи їх вирішення»; 

     «Про стан виконання заходів протидії захворювання на 

туберкульоз та організаційних заходів з сталої відповіді на 

туберкульоз в Донецькій області», «Про стан виконання 

заходів протидії захворюванню на ВІЛ/СНІД та догляду і 

підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД в Донецькій 

 

ІІ декада квітня 

 

ІІІ декада квітня 

 

 

 

 

Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

 

Не проведено у зв’язку з 

карантином; 

проведено в режимі онлайн 

30.04.2020; 
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області», «Про стан виконання заходів щодо протидії 

поширенню наркоманії, боротьби із незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів»; 

     «Про стан надання медичної допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в Донецькій області»; 

     «Про хід виконання заходів щодо зниження малюкової 

смертності в Донецькій області за І квартал 2020 року»; 

     «Про стан забезпечення області лікарськими засобами та 

медичними виробами за рахунок коштів Державного 

бюджету України та хід збору заявок на 2020 рік»; 

     «Про стан спостереження за реєстрацією побічних реакцій 

лікарських засобів та випадків відсутності ефективності ліків 

при їх застосуванні»; 

     «Про стан проведення супервізій у м. Волноваха, 

м. Бахмут, в Бахмутському та Ясинуватському районах з 

метою забезпечення профілактичних, лікувальних та 

організаційних заходів з сталої відповіді на туберкульоз, а 

також заходів з догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і 

хворих на СНІД»; 

     «Про реалізацію заходів щодо функціонування обласного 

центру телемедицини» 
 

 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

ІІІ декада квітня 

 

ІІ декада травня 

 

 

ІІІ декада 

травня 

 

ІІ декада червня 

 

 

 

 

 

ІІІ декада 

червня 

Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

не проведено у зв’язку з 

карантином; 

проведено в режимі онлайн 

21.05.2020; 

не проведено у зв’язку з 

карантином; 

 

не проведено у зв’язку з 

карантином; 

 

не проведено у зв’язку з 

карантином; 

 

 

 

 

не проведено у зв’язку з 

карантином 

7.  Наради: 

     «З питань організації медичної допомоги хворим на 

COVID-19 на первинному рівні»; 

     «З головними лікарями закладів охорони здоров’я 

первинного» 
 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено: 

01.04.2020; 

 

10.04.2020 

8.  Онлайн нарада з питань організації роботи закладів охорони 

здоров’я під час проведення протиепідемічних та 

карантинних заходів 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 13.05.2020 
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9.  Виїзна нарада щодо розгляду випадків малюкової смертності 

в м. Маріуполь 

 

додатково до 

плану 

Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 03.06.2020 

10.  Онлайн конференція щодо історії виникнення COVID-19 

 

додатково до 

плану 

 

-“- 

 

Проведено 04.05.2020 

11.  Нарада з представниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації щодо роботи системи 

енергоменеджменту та впровадження енергосервісних 

договорів в установах, що підпорядковані структурним 

підрозділам облдержадміністрації 

 

червень Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено в режимі онлайн 

04.05.2020 

Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

12.  Наради з: 

     керівниками органів управління освітою міст, районів, 

об’єднаних територіальних громад на тему: «Про підготовку 

до літнього оздоровлення та відпочинку дітей в системі 

освіти області»; 

     питань організації проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО 2020); 

 

     завідувачами центрів практичної психології і соціальної 

 

ІІ декада квітня 

 

 

 

ІІІ декада 

квітня 

 

І декада травня 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

Проведено в режимі онлайн: 

10.04.2020; 

 

 

 

10.04.2020, 07.05.2020, 14.05.2020, 

04.06.2020, 08.06.2020, 15.06.2020, 

24.06.2020; 

07.05.2020; 
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роботи, методистів управлінь (відділів) освіти міських рад і 

райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну 

службу; 

     керівниками закладів фахової передвищої освіти «Про 

організацію вступної кампанії 2020 року»; 

     керівниками закладів професійно – технічної освіти; 

 

     керівниками органів управління освітою міст, районів, 

об’єднаних територіальних громад на тему: «Про нагальні 

питання організації діяльності закладів позашкільної освіти 

області» 

 

 

 

 

 

ІІІ декада 

травня 

ІІІ декада 

травня 

додатково до 

плану 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

14.05.2020; 

 

07.05.2020; 

 

11.06.2020 

13.  Обласна нарада директорів базових центрів зайнятості 

Донецької області на тему: «Про підсумки роботи Донецької 

обласної служби зайнятості за І квартал 2020 року» 

квітень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено 29.04.2020 

 

 

14.  Проведення виїзних нарад з питань практичного застосування 

діючого законодавства у сфері запобігання домашньому 

насильству у: 

     м. Волноваха; 

     м. Покровськ; 

     м. Мирноград; 

     м. Новогродівка; 

     Мангушському районі 

 

 

02 квітня 

09 квітня 

09 квітня 

16 квітня 

23 квітня 

 

Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 
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15.  Міжвідомча онлайн – нарада щодо організації роботи 

наметових таборів для відпочинку молоді у 2020 році в 

Донецькій області 

 

додатково до 

плану 

Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено 19.06.2020 

16.  Нарада в режимі онлайн з керівниками вищих навчальних 

закладів культури щодо моніторингу організації освітньої 

діяльності в умовах дії карантинного режиму 

додатково до 

плану 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено 15.04.2020 

17.  Онлайн – нарада щодо реорганізації вищого навчального 

закладу комунальної форми власності «Торецький музичний 

коледж» 
 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 11.06.2020 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

18.  Відеоконференції з керівниками органів управління фізичною 

культурою і спортом міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій 

 

щомісяця, 

І декада  

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

Проведено в режимі онлайн: 

07.05.2020, 11.06.2020 
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19.  Розширена апаратна нарада з керівниками обласних 

організацій, підпорядкованих управлінню фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації, що знаходяться на 

фінансовій підтримці управління 

 

ІІ декада червня Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

24.04.2020, 24.06.2020  

20.  Робочі наради (тематичні зустрічі): 

     з проблемних питань в роботі архівних підрозділів 

структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних 

установ, організацій, підприємств, територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади; 

     з профільних та проблемних питань з архівними 

установами області 

 

додатково до 

плану 

Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Протягом кварталу проведено 7 

тематичних зустрічей: 21.04.2020, 

05.05.2020, 15.05.2020, 21.05.2020; 

 

 

06.04.2020, 01.06.2020, 02.06.2020 

 

 Інші заходи:   

Кириленко П.О. - 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 І.Л. –  

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 

2 169,8 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 
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Долозіна І.Л. –  

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

 

мобілізації коштів до бюджетів 

усіх рівнів (листи від 15.04.2020 

№32444/10/05-99-06-01-31, від 

15.05.2020 №41009/10/05-99-06-

01-31, від 15.06.2020 

№49618/10/05-99-06-01-31) 

 

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 

-“- 
 

Департаменту економіки 

Донецької обласної державної 

адміністрації надано інформацію 

щодо виконання заходів 

Регіональної програми розвитку 

малого та середнього 

підприємництва (лист 

від 30.06.2020 №54559/10/05-99-

06-01).  

Також листом від 04.06.2020 

№46915/10/05-99-06-01 надано 

інформацію щодо показників 

фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва. 
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Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

4.  Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій 

області (на виконання указів Президента України від 18 

вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 

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

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями» (із змінами) 

 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх відно-

син облдерж-

адміністрації 

Протягом кварталу забезпечено 36 

заходів за участю іноземних 

делегацій 

 

5.  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 

 

-“- 

 

 

Не проводилось 
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6.  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; 

     з підготовки та організації навчальних візитів 

представників Донецької області в рамках Програми із 

відновлення та розбудови миру ООН; 

     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 

 

протягом 

кварталу 

 

Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх відно-

син облдерж-

адміністрації  
 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

7.  Координація роботи щодо залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

8.  Проведення моніторингу: 

     діючих джерел фінансування, у тому числі грантових 

коштів, для реалізації проєктів на території області; 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

Моніторинг проведено протягом 

кварталу 
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     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 

 

 Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх відно-

син облдерж-

адміністрації 

 

9.  Організація та проведення: 

     регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації»; 

 

     регіонального фестивалю з робототехніки 

«RoboSmartDn.Uа» 

 

 

квітень 

 

червень 

-“- 

 

 

Перенесено на вересень 

2020 року; 

проведення скасовано у зв’язку з 

карантином 

10.  Засідання обласної містобудівної ради (у разі надходження 

проєктної документації) 

 

протягом 

кварталу 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

Не проводилось 
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11.  Організаційна робота щодо проведення ярмаркових заходів 

на виконання факсограми Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 10 жовтня 2012 року № 37-11-4-

12/16616  

протягом 

кварталу 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромисло-

вого розвитку та 

земельних відно-

син облдерж-

адміністрації  

 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

 

12.  Збір та узагальнення оперативної інформації про хід 

проведення польових робіт суб’єктами господарювання 

області у 2020 році 

протягом 

кварталу 

 

-“- 
 

Забезпечено збір, узагальнення 

оперативної інформації про хід 

проведення польових робіт з 

використанням Google форм та 

надання відповідної інформації до 

Мінекономрозвитку 
 

13.  Проведення організаційної роботи із забезпечення 

сільськогосподарських підприємств всіх форм власності: 

     мінеральними добривами та засобами захисту рослин для 

проведення комплексу весняно – літніх польових робіт у 

2020 році; 

     насінням ярих сільськогосподарських культур під урожай 

2020 року 
 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

14.  Організація виконання заходів щодо розвитку 

зерновиробництва на території Донецької області, 

підконтрольній українській владі, у 2020 році 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 
 

Заходи здійснювалась протягом 

кварталу 

 

15.  Організаційна робота щодо участі підприємств 

агропромислового комплексу у ХХХІІ Міжнародній 

агропромисловій виставці «АГРО 2020», м. Київ 

І декада червня -“- 

 

Визначений перелік підприємств – 

учасників «АГРО – 2020» 
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16.  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 А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромисло-

вого розвитку та 

земельних відно-

син облдерж-

адміністрації  

 

Оперативний аналіз здійснювався 

протягом кварталу. Індекс 

промислової продукції склав 

99,4% до відповідного періоду 

минулого року. Збільшилося 

виробництво борошна – на 19,3%, 

молока та вершків незгущених й 

без додавання цукру та інших 

підсолоджуючих речовин – на 

33.2%, молока і вершків, йогурта, 

кефіру, сметани та інших 

ферментованих продуктів – на 

5,8%, пряників – на 6,6 %, тортів і 

виробів кондитерських, виробів 

хлібобулочних інших з 

додаванням підсолоджуючих 

ресчовин – на 10%. Зменшилося 

виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів – 6,1%, 

печива солодкого – на 3,4%, олії 

соняшникової нерафінованої – на 

0,4% ковбасних виробів – на 0,4%, 

масла вершкового – на 7,4%. 

Причиною зменшення 

виробництва стало зниження 

внутрішнього споживчого попиту 
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17.  Оформлення та видача свідоцтв (сертифікатів) племінних 

(генетичних) ресурсів суб’єктам племінної справи у 

тваринництві 

 

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромисло-

вого розвитку та 

земельних відно-

син облдерж-

адміністрації  

 

Оформлено та видано суб’єктам 

племінної справи у тваринництві 

215 сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів на 

поголів’я племінних тварин, що 

реалізуються суб’єктами 

племінної справи у тваринництві 

 

18.  Організація та участь в освітніх заходах для інститутів 

громадянського суспільства, громадських рад при органах 

виконавчої влади у рамках розвитку громадянського 

суспільства 
 

протягом 

кварталу 

 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу брали участь у 

5 освітніх заходах 

 

19.  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 

травень, червень 

-“-  

Координаційна робота 

здійснювалась протягом кварталу; 

проведено: 08.05.2020, 09.05.2020, 

29.05.2020 

20.  Участь у заходах, організованих громадськими організаціями 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу брали участь у 

5 заходах, організованих 

громадськими організаціями 
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21.  Здійснення державної реєстрації юридичних осіб – релігійних 

організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 
 

Не проводилось 

 

22.  Засідання громадської ради при облдержадміністрації 
 

ІІІ декада квітня -“- Не проводилось 

Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

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

автомобільних дорогах загального користування місцевого 

значення (за окремим графіком) 

протягом квітня Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено. За результатами 

обстежень укладено 23 договори 

24.  Проведення спільних заходів державного контролю у сфері 

пасажирських перевезень під час рейдових перевірок 

автоперевізників обласною робочою групою з питань 

функціонування ринку пасажирських автомобільних 

перевезень 

 

протягом 

кварталу 

-“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

25.  Організація роботи будівництва внутрішньої електромережі 

на КПВВ «Майорське» 

 

протягом 

кварталу 

-“- У травні 2020 року завершені 

роботи з будівництва внутрішньої 

елктромережі на 

КПВВ «Майорське» 
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26.  Опрацювання питання щодо відновлення газопостачання міст 

Мар’їнка та Красногорівка Мар’їнського району 

 

протягом 

кварталу 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Підготовлено звернення 

облдержадміністрації (лист від 

27.05.2020 № 0.3/25/933) до РНБО 

України з проханням сприяти 

вирішенню проблеми 

забезпечення режимів безпеки для 

відновлення об’єктів критичної 

інфраструктури, у т.ч. щодо 

виконання реконструкції ГРС 

Мар’їнка. 

Протягом квітня – травня 

Замовником (ВЦА м.Мар’їнка та 

с. Побєда) двічі об’явлено 

процедури закупівлі підрядних 

робіт з реконструкції ГРС. 

переможця торгів не обрано. 
 

27.  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 

-“- Укладено 5 договорів 

28.  Заходи із закупівлі послуг з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення області 
 

протягом 

кварталу 

-“- Укладено 3 договори 

29.  Обласна Координаційна рада з питань реформування 

вугільної промисловості 

ІІІ декада 

квітня 

-“- Не проводилась 
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30.  Організація робочого візиту заступника голови 

облдержадміністрації Клюшникова Д.Г. на ДП «Шахта 

ім. М.С. Сургая» (м. Вугледар) з нагоди введення в 

експлуатацію 1 «біс» східної лави пласта С11 

 

додатково до 

плану 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 23.04.2020 

31.  Організація робочої зустрічі голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово – цивільної адміністрації з 

представниками трудових колективів ТОВ «ДТЕК 

Добропіллявугілля» з питань стабілізації роботи 

підприємства 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 03.06.2020 

32.  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 С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 03.04.2020, 05.05.2020, 

05.06.2020 

33.  Підготовка інформації за І квартал 2020 року про хід 

виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2020 рік 

 

 

ІІІ декада квітня -“- Виконано, лист на департамент 

економіки облдержадміністрації 

від 23.04.2020 № 04-17/2553/90-20 
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34.  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 В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдерж-

адміністрації 
 

Перенесено на період після 

закінчення дії карантину 

35.  Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Перенесено на період після 

закінчення дії карантину 

36.  Акредитація закладів охорони здоров’я області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Проведено акредитацію: 

КНП «Психіатрична лікарня 

м. Краматорськ» 04.06.2020; 

КНП «Станція переливання крові 

м. Краматорськ» 25.06.2020; 

КНП «Покровська міська лікарня» 

Покровської міської ради 

11.06.2020 

 

37.  Засідання дорадчої групи Донецької області з питань 

реформування охорони здоров’я 

 

 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено в режимі онлайн 

26.05.2020 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

38.  Співбесіди з відповідальними працівниками органів 

управління освітою міських рад, райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад, військово – цивільних 

адміністрацій з питань: 

     організації харчування; 

     забезпечення навчальною літературою закладів освіти 

області; 

     забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами; 

     охоплення учнівської молоді навчанням за підсумками 

2018-2019 навчального року 
 

 

 

 

 

ІІ декада квітня 

ІІІ декада травня,  

І декада червня 

І декада червня 

 

ІІ декада червня 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

Проведено в режимі онлайн: 

 

 

 

13.04.2020 – 17.04.2020; 

08.05.2020, 20.05.2020, 03.06.2020; 

 

01.06.2020 – 10.06.2020; 

 

09.06.2020 – 12.06.2020; 

39.  Проведення: 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти з професії: «Верстатник широкого 

профілю»; 

     тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в закладах 

загальної середньої освіти; 

     тижнів безпеки дитини дошкільного віку в закладах 

дошкільної освіти; 

     Державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

     урочистих педагогічних рад та видача документів про 

освіту 
 

 

І, ІІІ декади 

квітня 

 

 

ІІ, ІІІ декади 

квітня 

 

протягом травня 

ІІІ декада травня, 

І декада червня 

І, ІІІ декади 

червня 

-“- 

 

 

Скасовано через карантин; 

 

 

 

скасовано через карантин; 

 

скасовано через карантин; 

 

25.06.2020, 30.06.2020; 

 

скасовано через карантин 

40.  Державна підсумкова атестація у закладах загальної середньої 

освіти (початкова школа, школа ІІ ступеня, школа ІІІ ступеня) 

 

ІІ, ІІІ декади 

травня, 

І – ІІ декади 

червня 

-“- Скасовано через карантин  
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41.  Засідання атестаційних комісій департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

10 – 24 квітня Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 10.04.2020 – 24.04.2020 

42.  Реалізація заходів, спрямованих на запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2 – створення безпечних умов, 

забезпечення засобами протиепідемічного захисту пунктів 

тестування під час проведення ЗНО 2020 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 19.06.2020 

43.  Створення онлайн – консалтингового центру з організації 

інклюзивного навчання в початковій школі 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 30.06.2020 

44.  Фінансування пенсійних виплат 

 

протягом 

кварталу 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

Протягом кварталу забезпечено 

своєчасне, відповідно до графіка, 

фінансування коштів на виплату  

пенсій в повному обсязі 
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45.  Здійснення моніторингу інформаційних відомостей з Реєстру 

застрахованих осіб Державного соціального страхування 

щодо виявлення ознак тіньової зайнятості. Інформування 

соціальних партнерів 

 

протягом 

кварталу 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Матеріали по виявлених ознаках 
тіньової зайнятості за 
результатами моніторингу 
відомостей реєстру застрахованих 
осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування направлені: 
по 2,4 тис. платниках - до органів 
місцевого самоврядування; 
по 5,3 тис. - до територіальних  
органів з питань праці; 
по 1,7 тис. - до  органів фіскальної 
служби;  
по 0,2 тис. - до соціальних 
партнерів 
 

46.  Забезпечення призначення, перерахунків та нарахування 

пенсій 

 

протягом 

кварталу 

-“- Органами Фонду області 

призначено 4,5 тис. пенсійних 

виплат, проведено 6,8 тис. 

поточних перерахунків 

 

47.  Оптимізація мережі пунктів обслуговування громадян та 

запровадження єдиних Стандартів обслуговування громадян 

в органах Пенсійного фонду області 

 

протягом 

кварталу 

-“- Маріупольським об’єднаним 

управлінням, разом з міською 

радою,  ведеться робота по 

створенню відділених робочих 

місць у 4 комітетах 

самоорганізації населення 

(Мирний, Дружба, Селище 

моряків, Морський) 
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48.  Реалізація завдань з надання електронних послуг через веб-

портал Пенсійного фонду України, в тому числі громадянам, 

які мають електронний цифровий підпис 

 

протягом 

кварталу 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Впродовж кварталу 6,9 тис. 

громадян отримали електронні 

послуги, 9,2 тис. осіб залучено до 

реєстрації на вебпорталі 

Пенсійного фонду України 

 

49.  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 А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 
 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

50.  Підготовка нормативної документації для проведення 

конкурсу з визначення проєктів культурного обміну між 

Донецькою, Львівською, Івано – Франківською та 

Луганською областями, на реалізацію яких виділяються 

кошти з обласного бюджету 
 

протягом 

кварталу 

-“- Підготовлено проєкт 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

51.  Організація та проведення безкоштовного показу 

документальних, художніх та патріотичних фільмів до 

знаменних та пам’ятних дат в історії України 
 

протягом 

кварталу 

-“- Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

52.  Організація та проведення обласного конкурсу для 

викладачів музично – теоретичних дисциплін початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Paleterum» 

(в режимі онлайн) 

04 квітня -“- Проведено в онлайн режимі 

04.04.2020 
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53.  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 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 
 

 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином; 

проведено 25.06.2020 (м. Бахмут, 

м. Маріуполь, Бахмутський район) 

54.  Проведення обласного конкурсу з визначення програм 

(проєктів, заходів) з культури, туризму, мистецтва, 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

 

протягом 

кварталу 

-“- Перенесено на невизначений 

термін 

55.  Інвентаризація та паспортизація археологічних об’єктів 

 

протягом 

кварталу 

-“- Інвентаризовано 10 археологічних  

об’єктів  

 

56.  Створення виставки «Дослідження та реставрація пам’яток 

Святогірського державного історико – архітектурного 

заповідника» 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 30.06.2020 

57.  Онлайн – конференція з представниками громадської 

організації «Формат. UA» з питань подальшої реалізації 

проєкту «Музичний фестиваль «Музика солоних озер» в 

умовах дії карантину 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 23.04.2020 

58.  Онлайн – конференція з представниками громадської 

організації «Школа реального бізнесу» з питань подальшої 

реалізації проєкту «Аматорський фестиваль ім. Марії 

Примаченко» в умовах дії карантину 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 07.04.2020 
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59.  Виїзне засідання комісії з обстеження пам’ятки 

національного значення розташованої в меморіальному 

музеї – садибі Володимира Івановича Немировича – Данченка 

 

додатково до 

плану 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 18.06.2020 

60.  Засідання Консультативної ради з питань охорони культурної 

спадщини Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 18.05.2020 

61.  Засідання атестаційної комісії управління культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 19.05.2020 

62.  Підготовка та організація проведення загальнообласного 

ярмарку вакансій «Час змінюватися» 

 

квітень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Перенесено у зв’язку з 

карантином 

 

63.  Засідання робочої групи з питань приймання – передачі 

товарів, поміщених у режимі відмови на користь держави що 

зберігаються на складі митниці м. Одеса 

 

додатково до 

плану 

Тимофеєва Н.М.– 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

Проведено: 12.05.2020, 02.06.2020 
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64.  Проведення обласного конкурсу проєктів з визначення 

програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка 

 

квітень – 

травень 

Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено. Проєкти будуть 

реалізуватися у 2021 році  

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

65.  Засідання: 

     експертно-перевірної комісії державного архіву області; 

 

     експертно-перевірної комісії державного архіву області; 

 

     Науково-методичної ради державного архіву Донецької 

області 

 

ІІІ декади 

квітня, травня 

ІІІ декада 

червня 

щомісяця, 

ІІІ декада 

Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

Проведено: 29.04.2020, 27.05.2020; 

 

перенесено на 13.07.2020; 

 

проведено: 23.04.2020, 25.05.2020, 

29.05.2020, 25.06.2020 

 

66.  Засідання Редакційної колегії держархіву області з підготовки 

Інформаційного бюлетеня Донеччини 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 25.05.2020, 16.06.2020 

67.  Проведення урочистої зустрічі з кращими спортсменами та 

тренерами з олімпійських, неолімпійських видів спорту серед 

осіб з інвалідністю (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

Не проводилось 
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68.  Засідання комісії з проведення конкурсного відбору на 

зайняття вакантної посади директора комунального 

позашкільного навчального закладу «Донецька обласна 

спеціалізована дитячо – юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з боксу» 

 

додатково до 

плану 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 22.05.2020 

69.  Засідання комісії з проведення конкурсного відбору на 

зайняття вакантної посади директора «Обласної дитячо – 

юнацької спортивної школи з кікбоксінгу» 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 22.05.2020 

70.  Координаційна рада розвитку фізичної культури та спорту 

серед осіб з інвалідністю 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено в режимі онлайн 

23.06.2020 

71.  Засідання Комісії з відбору претендентів на призначення 

стипендій тренерам Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 25.06.2020 

72.  Координаційна рада за участю громадських організацій 

(федерацій) з видів спорту Донецької області 

 

ІІІ декада 

квітня, 

ІІІ декада 

червня 

 

-“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

73.  Атестаційна комісія з визначення кваліфікаційного рівня 

тренерів (тренерів – викладачів) для присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

 

 

 

 

щомісяця, 

ІІІ декада 

-“- Проведено в режимі онлайн: 

15.04.2020, 29.05.2020, 30.06.2020 
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74.  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 І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

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 

 

75.  Організація, координація та сприяння операторам 

розмінування та суб’єктам протимінної діяльності у 

забезпеченні безпечного проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Протягом кварталу опрацьовано 

141 заявку на проведення робіт 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

76.  Організаційне забезпечення участі керівництва міст та 

районів області у заходах, які проводяться в 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Засідання колегії 

облдержадміністрації в онлайн-

режимі: 23.04.2020; 28.05.2020; 

23.06.2020. 

Проведення наради в режимі 

онлайн 09.04.2020 

77.  Забезпечення виконання протокольних заходів та 

організаційне забезпечення: 

     робочих поїздок вищих посадових осіб України, керівників 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

до області; 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

Організаційне забезпечення участі 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

Кириленка П.О. у заходах під час 

візиту Президента України 
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     робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації до міст та районів 

області 

 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленського В.О. до Донецької 

області (м. Волноваха, м. 

Покровськ 11.04.2020). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації в міста та райони 

області: м. Краматорськ для участі 

у врученні ФОП П’яних 

одноразових медичних комплектів 

лікарям КНП «Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» та 

ознайомлення з роботою швидкої 

медичної допомоги області 

(03.04.2020); м. Краматорськ для 

участі у передачі експрес-тестів 

штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації для 

оперативного виявлення COVID-

19 для Донецької області від 

Благодійного фонду «Фонд Ріната 

Ахметова» (07.04.2020); до                    

м. Слов’янськ для участі у заході, 

присвяченому роковинам аварії на 

Чорнобильській АЕС (26.04.2020); 

до м. Слов’янськ та до 

м. Святогірськ для участі у 

заходах присвячених Дню пам’яті 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та примирення (08.05.2020);  

м. Краматорськ для участі у 

заходах присвячених Дню 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, 75-річчю з часу 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні (09.05.2020); 

м. Краматорськ для огляду 

об’єктів (14.05.2020); до 

с. Клинове та с. Опитне 

Бахмутського району, мм. Бахмут, 

Часів Яр, Костянтинівка, 

Дружківка, с. Новодмитрівка 

Костянтинівського району для 

огляду та відвідування об’єктів 

(20.05.2020); до м. Святогірськ та 

м. Слов’янськ для огляду та 

відвідування об’єктів (25.05.2020); 

до м. Слов’янськ для надання 

інтерв’ю ТРК «ПЕРШИЙ 

ЗАХІДНИЙ» та до м. Бахмут для 

участі в закладенні капсули під 

будівництво нового учбового 

корпусу Донецького вищого 

училища олімпійського резерву 

ім. С. Бубки (27.05.2020); 

до м. Волноваха, с. Кальчик та 

смт Нікольське Нікольського 

району, м. Маріуполь для огляду 

та відвідування об’єктів 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12.06.2020); до мм. Селидове, 

Новогродівка, смт Желанне та 

смт Очеретине Ясинуватського 

району, с. Новоолександрівка, 

м. Авдіївка для огляду та 

відвідування об’єктів (13.06.2020); 

м. Краматорськ для участі у 

меморіальному заході з нагоди 

Дня скорботи і вшанування 

пам'яті жертв війни в Україні 

(22.06.2020). 

Організаційне забезпечення 

поїздки першого заступника 

голови облдержадміністрації 

Мороза І.В. до Слов’янського 

району для представлення 

новопризначеного голови 

райдержадміністрації 

(28.04.2020). 

Організаційне забезпечення 

поїздок заступника голови 

облдержадміністрації 

Філашкіна В.С.: до м. Торецьк для 

представлення новопризначеного 

керівника військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк 

(30.04.2020); до м. Авдіївка для 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 
 

представлення новопризначеного 

керівника військово-цивільної 

адміністрації міста Авдіївка 

(02.06.2020). 

78.  Проведення аналізу за І квартал 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; 

    стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою 

облдержадміністрацією за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 
 

ІІІ декада квітня 

 

-“- 

 

Аналіз підготовлено: 

22.04.2020; 

 

 

28.04.2020; 

 

28.04.2020 

 

79.  Підготовка аналізу виконання плану роботи 

облдержадміністрації на І квартал 2020 року 

 

до 20 квітня -“- Аналіз виконання плану роботи 

облдержадміністрації на І квартал 

2020 року підготовлено 17.04.2020 
 

80.  Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за І квартал 2020 року 

квітень 

 

Россоха Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом квітня 2020 року 

проведено аналіз стану 

виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах 

облдержадміністрації, 

територіальних органах 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за 

I квартал 2020 року 
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81.  Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 

реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 

 

протягом 

кварталу 

 

Шевцова Р.В. –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру вибор-

ців облдерж-

адміністрації 
 

Робота проводилася протягом 

кварталу 

 

82.  Організація проведення вручення державних та урядових 

нагород України, відзнак облдержадміністрації видатним 

працівникам Донецької області  

протягом 

кварталу 

 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдерж-

адміністрації 
 

Не відбувалось 

 

83.  Технічна підтримка роботи тимчасових серверів 

облдержадміністрації (сервер веб-сайтів, поштовий сервер, 

файловий сервер, сервер електронного документообігу та ІP-

телефонії облдержадміністрації) 

 

протягом 

кварталу 

Білокопитий 

В.В. – 

начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдерж-

адміністрації 

 

Робота проводились протягом 

кварталу 

84.  Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 

апараті облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 
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85.  Підтримка роботи в системі електронної корпоративної 

пошти між структурними  підрозділами 

облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами 

місцевого самоврядування та апарату облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

Білокопитий В.В. 

– начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдерж-

адміністрації 
 

Роботи проводились протягом 

кварталу 

86.  Технічна підтримка роботи мережевого обладнання, 

проведення нарад, конференцій, семінарів, засідань колегії 

облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Роботи проводились протягом 

кварталу 

 

87.  Підтримка систем контролю доступу та відеоспостереження в 

будівлі облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

 

88.  Аналіз додержання графіків особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги, 

особистих, спільних, виїзних прийомів громадян з питань, що 

належать до компетенції облдержадміністрації, підготовка 

довідок та надання їх голові облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної адміністрації 

 

щомісяця, І 

декада 

 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 
 

Щомісячно управлінням 

готувались і надавались голові 

облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної 

адміністрації довідки: 

про результати додержання 

керівними працівниками графіків 

прийомів громадян в 

облдержадміністрації, виїзних 

прийомів за місцем мешкання 

громадян, та телефонного зв’язку 

з населенням «Гаряча лінія»; 

про роботу телефонного зв’язку з 

населенням «Гаряча лінія» в 

облдержадміністрації  
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89.  Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про 

підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2020 

року для надання: 

     Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

     Офісу Президента України; 

     голові облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово-цивільної адміністрації 

 

 

 

 

до 15 квітня 

до 15 квітня 

до 30 квітня 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 
 

Направлені статистичні звіти та 

аналітичні довідки про підсумки 

роботи із зверненнями громадян: 

15.04.2020; 

17.04.2020; 

30.01.2020 

90.  Прийняття та узагальнення статистичних звітів від місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області щодо роботи зі зверненнями 

громадян та аналіз звернень громадян, що надійшли до 

облдержадміністрації за І квартал 2020 року 

 

до 05 квітня -“- Прийняті та узагальнені 

статистичні звіти за І квартал 

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 
 

91.  Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 

робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

 

протягом 

кварталу 

Липовий О.В. –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи облдерж-

адміністрації 

Протягом кварталу вжито 

необхідних заходів щодо 

недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час 

відвідування 

облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 84 

92.  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 Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Забезпечено подання на державну 

реєстрацію 16 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 П.О. - 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 І.С. – 

в.о. директора 

Департаменту 

фінансів 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу надавалася 

оперативна консультативна 

допомога структурним 

підрозділам облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям, 

фінансовим органам та 

об’єднаним територіальним 

громадам 

 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  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 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 85 

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» 
 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

3.  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 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

4.  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 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 86 

5.  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 

замовниками області 
 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

6.  Тематична перевірка діяльності відділу розвитку малого 

бізнесу та підприємництва військово – цивільної 

адміністрації міста Торецьк з питань організації 

торговельного обслуговування населення 
 

ІІІ декада травня -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

7.  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 

 

8.  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; 

     місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх відно-

син облдерж-

адміністрації 

Методична та практична допомога 

надавалась протягом кварталу 
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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 О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

9.  Тематична перевірка діяльності Мирноградської міської ради 

щодо здійснення контролю за належною організацією 

обслуговування населення підприємствами житлово-

комунального господарства 

 

травень Гончаренко С.В.– 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

Проведено 26.05.2020 
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10.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України: 

     про національні меншини; 

     про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 

     про забезпечення участі громадськості та роботі 

громадських рад при виконавчих органах місцевої влади; 

     про свободу совісті та релігійні організації 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 
 

Допомога надавалась протягом 

кварталу 

11.  Надання консультативної допомоги: 

     сільським, селищним, міським головам, представникам 

об’єднаних територіальних громад з питань формування та 

розвитку об’єднаних територіальних громад; 

     в підготовці переліку проєктних заявок на проєкти, що 

планується реалізувати у 2020 році за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

Допомогу надано: 28.04.2020, 

30.04.2020; 

 

допомога надавалась протягом 

кварталу 

12.  Моніторинг стану реалізації інфраструктурних об’єктів на 

території об’єднаних територіальних громад  

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Моніторинг проводиться 

щотижнево 

 

13.  Надання методичної та практичної допомоги з питань 

розроблення містобудівної документації: 

     Маріупольській міській раді; 

     Покровській міській раді; 

 

     Бахмутській райдержадміністрації; 

 

 

 

 

ІІІ декада травня 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Методична допомогу надано: 

 

25.06.2020; 

27.05.2020; 

 

26.05.2020; 
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     Слов’янській міській раді; 

 

     Званівській сільській об’єднаній територіальній громаді; 

  

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

15.04.2020, 19.05.2020, 10.06.2020; 

 

18.06.2020 

14.  Здійснення контролю за виконанням Маріупольською 

міською радою делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 

 

ІІІ декада травня -“- 

 

Перенесено на ІV квартал 

2020 року 

 

15.  Здійснення контролю за виконанням Покровською міською 

радою делегованих повноважень органів виконавчої влади 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 27.05.2020 

16.  Надання методичної та практичної допомоги: 

     райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських 

рад, підприємствам агропромислового комплексу, 

фермерським господарствам, банківським установам щодо 

порядку використання коштів, які надходять із Державного 

бюджету на фінансування загальнодержавних програм; 

     сільгоспвиробникам щодо порядку використання коштів, 

які надходять із Державного бюджету на фінансування 

загальнодержавних програм 

 

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації  

 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 

 

17.  Надання методичної допомоги сільгосппідприємствам 

області усіх форм власності в організації проведення 

комплексу весняно – польових робіт, догляду за посівами 

сільськогосподарських культур та підготовки до збирання 

врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2020 році 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 90 

18.  Надання консультаційної допомоги стосовно присвоєння 

відповідних статусів суб’єктам племінної справи у 

тваринництві галузей молочного та м’ясного скотарства: 

     ТОВ «КРАМАГРОСВІТ»; 

     СФГ «Верес»  
 

червень Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації  

 

Проведено: 

 

 

15.04.2020; 

04.05.2020 

19.  Моніторинг стану реалізації інфраструктурних об’єктів 

Олександрівського району, Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Моніторинг здійснювався 

щотижнево протягом кварталу 

Клюшников Д.Г. - заступник голови облдержадміністрації 

20.  Аналіз інформацій лікувально – профілактичних закладів 

щодо виконання Програм соціально – економічного розвитку 

на 2019 рік та І квартал 2020 року за розділом «Охорона 

здоров’я» у Селидівській міській раді  

ІІІ декада 

червня 

Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

 

21.  Забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, 

розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх 

форм власності на території Селидівської міської ради  

 

 

 

 

ІІІ декада 

червня 

-“- Не проводилось у зв’язку з 

карантином 
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22.  Моніторинг проходження осінньо – зимового періоду 

підприємствами паливно – енергетичного комплексу області, 

вирішення пов’язаних із цим проблемних питань у населених 

пунктах  

протягом квітня 

 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 
 

Моніторинг здійснюється 

постійно 

 

23.  Перевірка делегованих повноважень виконавчого комітету 

Слов’янської міської ради в галузі транспорту щодо 

здійснення відповідно до законодавства контролю за 

належною експлуатацією та організацією обслуговування 

населення підприємствами транспорту (пп. 2 п. «б» ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») 
 

травень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

 

Костюніна Ю.О. - заступник голови облдержадміністрації 

24.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України стосовно культури 

і туризму 

протягом 

кварталу 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 
 

Допомогу надано: 

24.06.2020 (м. Маріуполь) 

 

25.  Здійснення перевірок демонстраторів фільмів щодо 

додержання вимог законодавства у галузі кінематографії 
 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу (щомісяця) 

систематично здійснюються 

перевірки 10 демонстраторів 

фільмів щодо додержання вимог 

законодавства у галузі 

кінематографії 
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26.  Онлайн – конференція з надання методичної допомоги 

керівникам відділів (управлінь) культури і туризму міська 

рад, райдержадміністрацій та рад об’єднаних територіальних 

громад щодо створення поліфункціональних культурних 

центрів 

 

додатково до 

плану 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 14.04.2020 

27.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування: 

     з питань організації роботи на порталі інформаційної 

системи управління освітою; 

     з профілактики невиробничого травматизму; 

     з охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

     з питань впровадження інформаційної системи управління 

освітою (ІСОУ) закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти області 

 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

ІІІ декада квітня 

ІІІ декада квітня 

щомісяця, ІІІ 

декада 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

 

27.04.2020 – 30.04.2020; 

 

22.04.2020 – 24.04.2020; 

27.04.2020 – 30.04.2020; 

24.04.3030 – 30.04.2020, 

25.05.2020 – 29.05.2020, 

22.06.2020 – 26.06.2020 

28.  Проведення виїздів робочих груп з питань діяльності опорних 

закладів загальної середньої освіти Донецької області 

 

щомісяця, ІІ 

декада 

-“- Скасовано через карантин 

29.  Проведення моніторингу мультидисциплінарними командами 

фахівців профільних спеціалістів інтернатних закладів освіти 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

знаходяться в управлінні обласної ради 

 

протягом квітня -“- Скасовано через карантин 

30.  Проведення виїздів з метою моніторингу реалізації програми 

Президента України «Велике будівництво» мм. Бахмут, 

Дружківка, Костянтинівка 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 01.05.2020 – 30.06.2020 
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31.  Комплексні перевірки функціонування установ, підвідомчих 

Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації (за окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

 

Токарева О.А. –  

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 

 

Не проводились 

32.  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 

 

-“- Допомогу надано: 21.04.2020 – 

УПСЗН Слов’янської міської 

ради; 22.04.2020 – УПСЗН 

Дружківської міської ради; 

13.05.2020 – УПСЗН військово-

цивільної адміністрації міста 

Авдіївка; 13.05.2020 – УПСЗН 

Добропільської міської ради; 

15.05.2020 - департаменту 

соціального захисту населення 

Маріупольської міської ради; 

17.06.2020 – УПСЗН Слов’янської 

міської ради 
 

33.  Здійснення контролю за виконанням Соледарською 

об’єднаною територіальною громадою делегованих 

повноважень органів виконавчої влади відповідно до п. 2 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  

 

 

травень Тимофеєва Н.М.– 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 
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34.  Перевірка стану захисту житлових прав дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у: 

     м. Костянтинівка; 

     Соледарській об’єднаній територіальній громаді 

 

 

 

квітень 

травень 

Тимофеєва Н.М.– 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року  

35.  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: 

     Костянтинівському районі; 

     Бахмутському районі; 

     м. Добропілля 

 

 

 

 

 

квітень 

травень 

червень 

-“- 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

36.  Перевірка умов проживання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу у: 

     м. Костянтинівка; 

     Костянтинівському районі; 

     Соледарській об’єднаній територіальній громаді; 

     Бахмутському районі; 

     м. Добропілля 

 

 

 

квітень 

квітень 

травень 

травень 

червень 

-“- 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

37.  Моніторинг використання коштів субвенції з державного 

бюджету на придбання житла для дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

(щотижнево) 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

З 01.01.2020 придбано 126 

одиниць житла. Сума 

реалізованих коштів склала 

47 млн 202 тис. грн 

38.  Інспектування квартир, які планується придбати за рахунок 

субвенції з обласного бюджету (з виїздом на місце) 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено: 11.06.2020, 

12.06.2020 м. Краматорськ 
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39.  Комплексна перевірка організації роботи Авдіївського 

міського центру зайнятості 

 

травень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Відкладено у зв’язку з карантином 

 

40.  Тематична перевірка діяльності Бахмутської міської ради з 

питань організації виконання територіальної Програми 

зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних 

груп населення від безробіття 

 

травень -“- 

 

Проведено 15.05.2020 

41.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам у 

справах сім’ї та молоді: 

     Мирноградської міської ради; 

     Олександрівської селищної об’єднаної територіальної 

громади; 

     Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

квітень 

травень 

 

червень 

Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено: 

 

15.04.2020; 

22.05.2020; 

 

30.06.2020 

42.  Проведення профорієнтаційного онлайн-проєкту «Твій вибір» 

 

додатково до 

плану 

 Проведено 01.04.2020 – 

28.04.2020; 
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Філашкін В.С. - заступник голови облдержадміністрації 

43.  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 

24 червня 

 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань цивіль-

ного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 24.06.2020 

 

44.  Комплексна перевірка стану виконання вимог законів та 

інших нормативно – правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту та діяльності аварійно 

– рятувальних служб: 

     військово – цивільної адміністрації м. Торецьк; 

 

     Олександрівської селищної об’єднаної територіальної 

громади; 

     Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

 

квітень 

 

травень 

 

червень 

Мігрін О.С. – 

начальник 

Головного управ-

ління Державної 

служби з 

надзвичайних 

ситуацій України 

у Донецькій 

області 

 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань цивіль-

ного захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

Не проведено у зв’язку з 

карантином; 

не проведено у зв’язку з 

карантином; 

проведено 24.06.2020 
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45.  Перевірка достовірності формування звітних документів та 

надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 

культури і спорту у м. Слов’янськ 

ІІІ декада 

червня 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 

 

46.  Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 

виконавчого комітету Слов’янської міської ради 

 

ІІІ декада 

червня 

 

-“- 

 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 

 

47.  Виїзні перевірки з метою координації ходу реалізації 

інфраструктурних об’єктів у Мангушському районі (згідно із 

закріпленням) 

 

13 квітня, 

18 травня, 

15 червня 
 

-“- 
 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 

 

48.  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 І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

15.06.2020 надано методичну 

допомогу працівникам 

Костянтинівського міського та 

районного відділів Державної 

реєстрації актів цивільного стану 

49.  Комплексна перевірка з питань організації діловодства та 

архівного зберігання документів: 

     департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

     Сіверсько – Донецького басейнового управління водних 

ресурсів; 

     Державної екологічної інспекції у Донецькій області; 

     комунального позашкільного навчального закладу 

 

 

ІІ декада квітня 

ІІ декада квітня 

 

ІІ декада квітня 

ІІІ декада 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесено на серпень 2020 року; 

перенесено на серпень 2020 року; 

 

перенесено на серпень 2020 року; 

перенесено на серпень 2020 року; 
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«Донецька обласна мала академія наук учнівської молоді»; 

     департаменту житлово – комунального господарства 

облдержадміністрації; 

     Головного управління Держгеокадастру у Донецькій 

області 

 

квітня 

ІІ декада 

травня 

ІІІ декада 

червня 

Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

перенесено на вересень 2020 року; 

 

перенесено на жовтень 2020 року 

 

50.  Комплексна перевірка роботи архівного відділу: 

     Добропільської міської ради; 

     Вугледарської міської ради; 

     Маріупольської міської ради 

 

 

ІІ декада квітня 

ІІ декада квітня 

ІІІ декада травня 

-“- 

 

 

Перенесено на липня 2020 року; 

перенесено на вересень 2020 року; 

перенесено на серпень 2020 року 

 

51.  Контрольна перевірка стану усунення недоліків, виявлених 

при проведенні комплексної перевірки: 

     архівного відділу військово – цивільної адміністрації міста 

Торецьк; 

     Головного управління Держпраці у Донецькій області; 

     архівного відділу Покровської міської ради 

 

 

 

ІІ декада квітня 

 

ІІ декада червня 

ІІІ декада червня 

 

-“- 

 

 

 

Перенесено на жовтень 2020 року; 

 

перенесено на серпень 2020 року; 

перенесено на жовтень 2020 року 

 

52.  Тематична перевірка стану організації діловодства: 

     Донецького обласного еколого – натуралістичного центру; 

     Донецького обласного дитячо – молодіжного центру 

 

 

ІІ декада травня 

ІІІ декада травня 

-“- 

 

 

Перенесено на серпень 2020 року; 

перенесено на вересень 2020 року 

 

53.  Тематична перевірка в рамках огляду – конкурсу: 

     архівного відділу Краматорської міської ради; 

     сектору з архівної роботи Мирноградської міської ради 

 

 

 

 

 

ІІІ декада квітня 

ІІ декада травня 

-“- 

 

 

Перенесено на липень 2020 року; 

перенесено на серпень 2020 року; 
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54.  Надання методичної допомоги виконавчому комітету 

Мирноградської міської ради щодо запобігання виникнення 

колективних трудових спорів та стихійних акцій протесту, 

розгляду колективних звернень громадян з питань 

соціально – трудових відносин 

ІІ декада квітня Хімчак А.Б. - 

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 26.05.2020 

55.  Здійснення контролю за виконанням Мирноградською 

міською радою делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 

 

ІІ декада квітня -“- 

 

Проведено 26.05.2020 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

56.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, райрадам, виконавчим органам 

міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в 

частині використання локальних мереж, поштових програм та 

роботи в мережі Інтернет 

протягом 

кварталу 

Білокопитий В.В. 

– начальник 

відділу 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

облдерж-

адміністрації 

 

Методична та практична 

допомога надавалася протягом 

кварталу 

 

57.  Перевірка та надання консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям з 

питань додержання законодавства у сфері ІТ  

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Перевірка не здійснювалась 
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58.  Здійснення контролю за виконанням Дружківською міською 

радою делегованих повноважень органів виконавчої влади 

 

червень Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 
 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

59.  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 Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдерж-

адміністрації 
 

Не проводилось 

 

60.  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 Р.В. –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдерж-

адміністрації 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

61.  Здійснення контролю за виконанням доручень служби 

розпорядника реєстру виборців Центральної виборчої комісії 

відділами ведення Державного реєстру виборців 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 
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62.  Надання консультативно-методичної допомоги відділам 

ведення Державного реєстру виборців з питань поповнення та 

використання бази даних Реєстру 

 

протягом 

кварталу 

Шевцова Р.В. –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдерж-

адміністрації 

 

Консультативно–методична 

допомога надавалася протягом 

кварталу 

 

63.  Здійснення контролю за виконанням делегованих 

повноважень органів виконавчої влади: 

     Бахмутською міською радою; 

     Покровською міською радою 

 

червень -“- 

 

Перенесено на серпень 2020 року  

 

64.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

об’єднаним територіальним громадам з питань організаційної 

роботи 

 

протягом 

кварталу 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 
 

Методична та практична допомога 

органам виконавчої влади, 

органам місцевого 

самоврядування та об’єднаним 

територіальним громадам з питань 

організаційної роботи надавалася 

протягом кварталу 

 

65.  Надання методичної та практичної допомоги працівниками 

апарату облдержадміністрації Олександрівській селищній 

об’єднаній територіальній громаді (Олександрівській район) 

 

 

 

 

квітень -“- 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 
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66.  Надання практичної та методичної допомоги працівникам 

режимно-секретних органів міських рад, 

райдержадміністрацій, структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Липовий В.О. –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи облдерж-

адміністрації 
 

Практична та методична допомога 

надавалася протягом кварталу в 

індивідуальному порядку 

 

67.  Квартальна перевірка наявності усіх вхідних, інвентарних та 

підготовлених секретних документів, взятих на облік 

протягом І кварталу 2020 року 

 

квітень -“- Проведена квартальна перевірка 

наявності усіх вхідних, 

інвентарних та підготовлених 

секретних документів, взятих на 

облік протягом І кварталу 

2020 року 
 

68.  Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 

громадян (за окремим графіком) 

 

щомісяця 

 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної інфор-

мації облдерж-

адміністрації 
 

Проведено 12.06.2020 

(Бахмутська, Слов’янська, 

Ясинуватська 

райдержадміністрації) 

69.  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 

-“- Перенесено через карантин 
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70.  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 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної інфор-

мації облдерж-

адміністрації 

 

30.06.2020 розроблені та 

направлені методичні 

рекомендації керівникам та 

посадовим особам, 

відповідальним за доступ до 

публічної інформації структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

«Відстрочка в задоволенні запиту 

на інформацію в умовах 

карантину» 

 

71.  Проведення планового аудиту у: 

     КУ «Обласний центр з матеріально – технічного 

забезпечення закладів охорони здоров’я»; 

     департаменті освіти і науки облдержадміністрації; 

 

     департаменті житлово – комунального господарства 

облдержадміністрації 
 

 

16 березня – 

24 квітня 

11 травня – 

12 червня 

22 червня – 24 

липня 

Литвиненко Ю.А.

- завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

18.03.2020-24.04.2020; 

 

12.05.2020-12.06.2020; 

 

22.06.2020-24.07.2020 

72.  Вивчення організації роботи щодо виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої влади (ст. 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні») на території: 

     Селидівської міської ради; 

     Лиманської міської ради 

 

 

 

 

ІІІ декада квітня 

ІІ декада червня 

Ставицький О.М 

– начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдерж-

адміністрації 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 
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73.  Перевірка організації роботи Ясинуватської 

райдержадміністрації, районної військово – цивільної 

адміністрації щодо забезпечення законності та правопорядку 

згідно із законами України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про військово – цивільні адміністрації» 

 

ІІІ декада 

травня 

Ставицький О.М 

– начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдерж-

адміністрації  

 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 

 

74.  Перевірка організації роботи Мангушській 

райдержадміністрації щодо дотримання положень Закону 

України «Про запобігання корупції» 
 

І декада травня 

 

-“- 

 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 

 

75.  Вивчення організації роботи щодо дотримання положень 

Закону України «Про запобігання корупції» у: 

     виконавчому комітеті Селидівської міської ради; 

     виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

 

 

 

ІІІ декада квітня 

ІІ декада червня 

-“- 

 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 

 

76.  Перевірка організації роботи Мангушської 

райдержадміністрації щодо забезпечення законності та 

правопорядку на підставі статей 1, 2, 13, 16, 25 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» 

 

 

 

 

 

І декада травня -“- 

 

Не проведено у зв’язку з 

карантином 
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 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 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Нарада – тренінг для представників тендерних комітетів 

структурних підрозділів облдержадміністрації та 

підпорядкованих комунальних підприємств з питань 

здійснення публічних закупівель 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

Не проводилось 

 

3.  Семінари з представниками об’єднаних територіальних 

громад Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

Не проводилось 
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Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Семінар з проведення конкурсів з перевезення пасажирів та 

відкриття нових автобусних маршрутів загального 

користування, що проходить в межах території об’єднаної 

територіальної громади 
 

16 квітня 

 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Не проводився у зв’язку з 

карантином 

 

5.  Семінар на тему: «Регіональні програми фінансової 

підтримки впровадження заходів з енергоефективності та 

енергозбереження для населення, ОСББ та бюджетних 

установ області. Розробка відповідних місцевих програм» 

 

16 квітня -“- 

 

Не проводився у зв’язку з 

карантином 

 

6.  Семінар з нагоди Всесвітнього дня охорони праці 

 

ІІІ декада квітня Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдерж-

адміністрації 
 

Не проводився у зв’язку з 

карантином 

 

7.  Семінар на тему: «Підведення підсумків проведення тижня 

охорони праці» 
 

травень -“- Не проводився у зв’язку з 

карантином 

 

8.  Навчальний тренінг для керівників закладів охорони здоров’я 

та психосоціальна підтримка під час спалаху COVID-19» 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 18.04.2020 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Семінари-наради для начальників і спеціалістів служб у 

справах дітей міських рад та райдержадміністрацій, 

керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 

дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 
 

щомісяця 

 

Тимофеєва Н.М.– 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

10.  Семінар-нарада із завідувачами інформаційно–

консультаційних центрів Національної служби посередництва 

і примирення в містах і районах області  

 

травень Хімчак А.Б. - 

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 
 

Проведено 21.05.2020 

11.  Семінар для спеціалістів базових центрів зайнятості з питань: 

     «Рекрутинговий підходів в обслуговуванні клієнтів служби 

зайнятості»; 

     «Актуальні питання організації та проведення роботи з 

профорієнтації та за напрямком «Підприємництво», 

«Застосування діючого законодавства та організації ведення 

правової роботи, підвищенні кваліфікації працівників», 

«Залучення клієнтів служби зайнятості до активних програм 

сприяння зайнятості»; 

     «Ефективність співпраці з роботодавцями під час 

впровадження Інституту «Консультант роботодавця», 

 

квітень 

 

травень 

 

 

 

 

 

червень 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного центру 

зайнятості 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесено у зв’язку з 

карантином 

проведено: 19.05.2020 

 

02.06.2020 

 

21.05.2020 

 

перенесено на серпень 2020 року 
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«Організація співпраці між посередниками у 

працевлаштуванні та Донецькою обласною службою 

зайнятості», «Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

фінансової дисципліни та проведення господарських 

операцій» 

 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

12.  Вебінар для спеціалістів базових центрів зайнятості на тему: 

«Покращення написання пресрелізів та статей для ЗМІ, 

ведення офіційних сторінок у Фейсбук, використання єдиного 

фірмового стилю» 

 

травень -“- Перенесено на липень 2020 року 

13.  Підготовка спеціалістів з реалізації проєкту: 

     «Школа подружнього життя»; 

     «Школа відповідального батьківства» 

 

червень Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 
 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

14.  Семінар для працівників молодіжних центрів на тему: 

«Молодіжний працівник» 
 

травень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

15.  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 
 

травень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 
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16.  Навчальний семінар для керівників та працівників 

молодіжних центрів «Мистецтво бути тренером» 

 

додатково до 

плану 

Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 06.04.2020 – 

29.04.2020, 02.05.2020 – 

16.05.2020 

 

17.  Проведення семінарів з питань організації раціонального 

харчування та профілактики ускладнення епідемічної ситуації 

у закладах загальної середньої освіти (мм. Краматорськ, 

Покровськ, Маріуполь) 

ІІІ декада квітня 

 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Скасовано через карантин 

18.  Планове навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності 

керівників (заступників) органів управління освітою міських 

рад, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних 

громад, закладів спільної власності територіальних громад, 

сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької 

обласної ради 

 

ІІ декада червня -“- Проведено 26.05.2020 – 19.06.2020 

19.  Проведення дослідницько – експериментальної сесії обласної 

очно – заочної школи «Юний дослідник» (науково – 

практична конференція) 

 

 

16 травня -“- Скасовано через карантин 
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20.  Обласний семінар – практикум для голів міських та районних 

методичних об’єднань, керівників гуртків з декоративно – 

ужиткової творчості закладів позашкільної освіти з 

образотворчого мистецтва 
 

ІІ декада квітня Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Скасовано через карантин 

21.  Обласний семінар для керівників творчих колективів, 

методистів та художніх керівників закладів культури 

клубного типу на тему: «Розвиток творчого потенціалу 

учасників колективів, формування високої духовної культури 

шляхом використання можливостей індивідуальної, гурткової 

роботи» 

ІІ декада квітня Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 28.04.2020 

22.  Обласний семінар для працівників бібліотечних закладів на 

тему: «Бібліотеки Донецької області: регіональні особливості, 

пріоритети розвитку» 

 

ІІІ декада травня -“- Проведено в режимі онлайн 

26.06.2020 

23.  Майстер – клас: 

     для керівників гуртків декоративно – прикладного 

мистецтва на тему: «Великодній кошик»; 

     для керівників театральних колективів на тему: «Образне 

бачення вистави», м. Маріуполь; 

     для викладачів художніх класів та для учнів мистецьких 

шкіл за темою: «Петриківський дивосвіт» 

 

 

24 квітня 

 

12 травня 

 

22 травня 

-“- Проведено в режимі онлайн: 

18.06.2020, 19.06.2020; 

 

09.06.2020; 

 

30.06.2020 

24.  Всеукраїнський семінар для меморіальних музеїв на тему: 

«Меморіальні музеї в умовах децентралізації», с. Нескучне 

Великоновосілківського району 

11 – 12 червня -“- Перенесено на серпень 2020 року 
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25.  Майстерня професійного успіху: «Медіанавігатор: Вивчай. 

Аналізуй. Розрізняй» 

 

ІІІ декада 

червня 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 
 

Перенесено на липень 2020 року 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

26.  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» 

 

ІІІ декада квітня Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 
 

Перенесено на липень 2020 року 

27.  Навчальний семінар Центрального державного науково – 

технічного архіву України на тему: «Проблеми збереженості 

науково – технічної документації та шляху їх вирішення» на 

базі держархіву області 
 

ІІІ декада травня -“- Перенесено на жовтень 2020 року 

 

28.  Семінар з проблемних питань в організації діловодства та 

архівного зберігання документів для працівників установ, 

розташованих в м. Маріуполь 
 

І декада червня -“- Перенесено на серпень 2020 року; 

 

29.  Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною 

культурою та спортом виконкомів міських рад, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, 

рад об’єднаних територіальних громад: 

     «Про залучення додаткових джерел фінансування для 

розбудови спортивної інфраструктури», «Про підсумки 

формування річного звіту 2019 року за формою № 2-ФК», 

 

 

 

 

І декада квітня 

 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

Проведено в режимі онлайн: 

 

 

 

10.04.2020; 
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«Про підсумки формування річного звіту 2019 року за 

формою № 5-ФК», «Про результати подання річних звітів за 

2019 рік щодо спорту осіб з інвалідністю», «Про підготовку 

звітності щодо реалізації програм у сфері фізичної культури 

та спорту в Донецькій області», «Про підготовку і проведення 

спартакіади серед допризовної молоді у 2020 році», «Про 

моніторинг розміщення інформації щодо розвитку сфери 

фізичної культури та спорту на веб сайті управління, міст, 

районів, об’єднаних територіальних громад», «Про 

проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 

державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування у 2020 році»; 

     «Про питання щодо порядку медичного забезпечення 

фізкультурно-оздоровчих та  спортивних заходів», «Про 

організацію та проведення роботи, спрямованої на 

попередження застосування допінгу в спорті», «Про нове в 

законодавстві в галузі фізичної культури та спорту», «Про 

проведення обласних фізкультурно-оздоровчих заходів 

«Олімпійське літо» та організацію функціонування фанзон 

під час проведення Євро-2020 та ХХХІІ літніх Олімпійських 

ігор 2020 року в м. Токіо (Японія)», «Про реєстрацію в регіоні 

спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами 

області» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ декада травня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 
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Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

30.  Проведення занять щодо взаємодії при роботі із забезпечення 

охорони державної таємниці: 

     з працівниками управління кадрового забезпечення та з 

питань нагород облдержадміністрації; 

     з керівниками кадрових підрозділів структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

 

квітень 

 

Липовий В.О. –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

 

09.04.2020; 

 

14.04.2020 

31.  Проведення навчальних занять з посадовцями 

облдержадміністрації, які мають допуск до державної 

таємниці, з питань дотримання режиму секретності при 

виконанні усіх видів робіт з матеріальними носіями секретної 

інформації 

 

квітень -“- Проведено 16.04.2020 

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 
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2.  Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну 

телерадіокомпанію та радіо за всіма напрямками роботи 

структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади з питань чинного законодавства 

щодо вирішення актуальних проблем життєдіяльності регіону 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдерж-

адміністрації, 

територіальних 

органів 

міністерств та 

інших 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади 

 

Інформування населення 

здійснювалось протягом кварталу 

Кириленко П.О. - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

3.  Проведення роботи щодо роз’яснення норм податкового 

законодавства та інформаційної підтримки платників 

податків 

 

протягом 

кварталу 

Долозіна І.Л. –  

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

4.  Висвітлення у засобах масової інформації: 

     ходу реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2020 рік; 

     ходу реалізації стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції; 

     заходів у зв’язку з державними, професійними святами та 

пам’ятними датами; 

     заходів щодо запобігання та протидії корупції; 

     стану впровадження адміністративно – територіальної 

реформи у Донецькій області 
 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу у засобах 

масової інформації висвітлено 7 

заходів 

5.  Медіа-супровід: 

    робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 

    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації по території 

області та за її межами 
 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

медіа-супровід 

 

6.  Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступників голови облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

щоденний моніторинг ЗМІ  

7.  Збір та розміщення інформації на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснюється постійно 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

8.  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 А.Б. – 

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Підготовлено та розміщено на 

вебсайті НСПП 12 інформаційних 

матеріалів, на вебсайті сторін 

соціального діалогу – 24 

інформаційних матеріалів 

9.  Проведення «прямої телефонної лінії» обласного центру 

зайнятості з населенням області з питань зайнятості 

 

щовівторка 

 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Протягом кварталу надійшло 423 

звернення. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 

10.  Проведення електронних консультацій із громадськістю 
 

протягом 

кварталу 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

Протягом кварталу електронні 

консультації проводились 

постійно 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 117 

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 Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

З метою роз’яснення актуальних 
питань діяльності органів Фонду в 
області проведено: 
448 виступи у засобах масової 
інформації, в тому числі 153 - на 
телебаченні, 175- на радіо, 120 - у 
пресі; 
3,7 тис. публікацій на веб-
ресурсах; 
37 прес-конференцій, брифінгів та 
засідань круглого столу; 
106 зустрічей в трудових 
колективах 
 

Свинаренко О.І. - 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 Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Оприлюднення розпоряджень 

здійснювалось протягом кварталу 

13.  Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-

правовій системі «Ліга-Закон» 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Підготовка матеріалів 

здійснювалась протягом кварталу 
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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 О.К. - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 

 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Скасовано через карантин 

15.  Організація роботи «Гарячої лінії» щодо оперативного 

реагування на гострі проблеми мешканців області 

 

щодня Гончарова О.К. - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 

 

 

Протягом кварталу відпрацьовано 

1399 повідомлень на «Гарячу 

лінію» 
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16.  Наповнення та оновлення інформації на сервісі 

«Е – ДОВІДКА» 

 

протягом 

кварталу 

Гончарова О.К. - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 
 

На інтерактивному 
консультаційно – інформаційному 
сервісі «Е-ДОВІДКА», 
розміщеному на офіційному 
вебсайті облдержадміністрації 
наразі для громадян доступно 503 
типових роз’яснення норм 
законодавства, база яких постійно 
оновлюється. За І квартал 
2020 року сервісом скористалось 
1299 відвідувачів вебсайту 
облдержадміністрації 
 

17.  Організація проведення особистих, спільних та виїзних 

прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Скасовано через карантин 

18.  Оприлюднення та оновлення наборів даних на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних 

 

щодня 

 

-“- Оприлюднено 28 та оновлено 197 

набори даних на Єдиному 

державному веб-порталі 

відкритих даних 
 

19.  Взаємодія з Державною установою «Урядовий контактний 

центр» 
 

щодня -“- 

 

Прийнято до розгляду 7105 

звернень. За цей же період 

відпрацьовано в електронній базі 

6858 звернень 
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VІ. Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи та заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та 

памятним датам 

 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

1.  Участь у заходах з нагоди: 

     Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських 

концтаборів; 

     Дня Чорнобильської трагедії; 

     Дня пам’яті та примирення; 

     Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

     Дня Європи; 

 

     Дня пам’яті жертв політичних репресій; 

 

     Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в України; 

     Дня Конституції України 

 

 

11 квітня 

 

26 квітня 

08 травня 

09 травня 

16 травня 

 

17 травня 

 

22 червня 

28 червня 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

 

Викладено інформаційну довідку 

на офіційний вебсайт; 

проведено 24.04.2020; 

08.05.2020; 

09.05.2020; 

викладено інформаційну довідку 

на офіційний вебсайт; 

викладено інформаційну довідку 

на офіційний вебсайт; 

22.06.2020; 

28.06.2020 

2.  Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 

релігійних свят: 

     вхід Господній в Єрусалим (Пальмова неділя) 

(григоріанський, римо – католицький календар); 

     Благовіщення Пресвятой Богородиці (юліанський 

календар); 

     Воскресіння Христове (Великдень) (григоріанський, римо – 

католицький календар); 

     Вхід Господній в Єрусалим (Квітна неділя) (юліанський 

календар); 

     Песах (юдейський календар); 

     Воскресіння Христове (юліанський календар); 

     Початок Рамадану (Ураза) (ісламський календар); 

 

 

05 квітня 

 

07 квітня 

 

12 квітня 

 

12 квітня 

 

09 – 16 квітня 

19 квітня 

24 квітня 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом звітного кварталу 

керівникам релігійних 

організацій, парафії які 

зареєстровані на території, 

підконтрольній Україні, 

надавалась всебічна підтримка в 

організації та проведенні 

релігійних свят 
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     Вознесіння Господнє (григоріанський календар, римо – 

католицький календар); 

     Ураза – Байрам (ісламський календар); 

     Вознесіння Господнє (юліанський календар); 

     Шавуот (юдейський календар); 

     Зіслання Святого Духа – П’ятидесятниця (григоріанський 

календар); 

     День Пресвятої Трійці (григоріанський календар, римо – 

католицький календар); 

     Зіслання Святого Духу. П’ятидесятниця (юліанський 

календар); 

     Пресвятих Тіла і Крові – Божого Тіла (григоріанський 

календар); 

     Різдво Святого Йоана Хрестителя (григоріанський 

календар); 

     Святих Апостолів Петра і Павла (григоріанський календар, 

римо – католицький календар) 

 

21 травня 

 

24 травня 

28 травня 

29 – 30 травня 

31 травня 

 

07 червня 

 

07 червня 

 

14 червня 

 

24 червня 

 

29 червня 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдерж-

адміністрації 

 

3.  Сприяння громадським організаціям національних меншин 

області у проведенні: 

     Міжнародного дня ромів; 

     Дня боротьби за права кримськотатарського народу; 

     Дня слов’янської писемності та культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 квітня 

18 травня 

24 травня 

-“- 
 

Викладено інформаційні довідки 

на офіційний вебсайт 
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4.  Сприяння в проведенні ярмаркових заходів до Дня Європи 

 

16 травня Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації  

 

Скасовано у зв’язку з карантином 

 

Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

5.  Проведення: 

     обласного етапу Всеукраїнської виставки – конкурсу 

науково – технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук 

і творчість – тобі Україно!»; 

     ІІ та ІІІ етапів Чемпіонату Донецької області зі 

спортивного орієнтування серед учнівської молоді 

«DonOrientChamp»; 

     обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді (юніори) з ракетомодельного спорту та 

юних ракетомоделістів (юнаки) 

     щорічного обласного огляду-конкурсу самодіяльної 

художньої творчості у професійно-технічних навчальних 

закладах Донецької області; 

     щорічного обласного огляду-конкурсу з декоративно-

прикладної та фототворчості  у професійно-технічних 

навчальних закладах Донецької області; 

     обласної виставки-конкурсу науково-технічної юнацької 

творчості Донеччини «Техно-Україна.Techno-UA»; 

     обласного очного конкурсу з писанкартсва «Країна 

 

01 квітня – 

17 квітня 

 

10 – 12 квітня 

 

 

11 квітня 

 

 

ІІ – ІІІ декади 

квітня 

 

ІІ – ІІІ декади 

квітня 

 

ІІ – ІІІ декади 

квітня 

ІІІ декада 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скасовано у зв’язку з карантином 
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писанкова»; 

     обласного фестивалю юних екологів та натуралістів 

«Природничий калейдоскоп»; 

     обласного конкурсу – фестивалю творчої молоді «Вікно у 

дивосвіт»; 

     VІІІ обласного зльоту юних туристів – краєзнавців; 

     заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці; 

     обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

«Дерзайте, ви талановиті»; 

     обласного конкурсу-виставки робіт з декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній 

дивограй»; 

     обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки) зі 

спортивної радіопеленгації;  

     пластового табору «Свято весни»; 

     52 Зльоту – Чемпіонату зі спортивного туризму серед 

учнівської молоді Донецької області, присвяченого до Дня 

Європи; 

     обласного свята до Дня матері; 

     ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо – юнацької 

військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура») старша 

вікова група; 

     обласного зльоту учнівських виробничих бригад, трудових 

аграрних об’єднань та учнівських лісництв загальної 

середньої та позашкільної освіти; 

     свята останнього дзвоника; 

 

 

квітня 

24 – 26 квітня 

 

23 квітня 

 

22 – 24 квітня 

28 квітня 

01 квітня – 

10 травня 

 

01 квітня – 

10 травня 

 

02 – 03 травня 

 

 

І декада травня 

І декада травня 

 

 

І декада травня 

18 – 24 травня 

 

 

ІІІ декада 

травня 

 

ІІІ декада 

травня 

 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 
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     обласного конкурсу – огляду дитячої художньої творчості 

дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю та дітей інших пільгових категорій 

дошкільного віку «Дерзай, малюк» 

     ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо – юнацької 

військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), середня 

вікова група; 

     фестивалю обдарованих дітей та їх наставників «Талант. 

Інтелект. Творчість»; 

 

     ІV етапу Чемпіонату Донецької області зі спортивного 

орієнтування серед учнівської молоді «DonOrientChamp»; 

     обласного свята до Дня захисту дітей; 

     зональних відкритих змагань учнівської молоді (молодші 

юнаки, старші юнаки) з картингу; 

     обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді (юніори) з судномодельного спорту («NS» - 

моделі до 600 мм); 

     урочистих педагогічних рад з нагоди завершення навчання 

у закладах загальної середньої освіти 

 

27 квітня – 10 

червня 

 

 

03 – 08 червня 

 

 

І декада червня 

 

 

І декада червня 

 

І декада червня 

І декада червня 

 

І декада червня 

 

 

ІІІ декада червня 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

6.  Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей для 

дітей – вихованців центрів соціально – психологічної 

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

Лиман, Краматорськ та у Великоновосілківському районі  

червень Тимофеєва Н.М.– 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Скасовано у зв’язку з карантином 
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7.  Організація та проведення: 

     відкритого конкурсу української фортепіанної та вокальної 

музики імені Івана Карабиця (в режимі онлайн); 

     відкритого конкурсу юних виконавців «Vivace»; 

 

     фестивалю – практикуму «Відчуй Схід»; 

 

     відкритого конкурсу ансамблів «Нас музика з’єднала»; 

 

     регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 

читання «Кникоманія»; 

     культурно – мистецької акції «Світ духовної музики та 

співу»; 

     обласного конкурсу ансамблів «Сузір’я – Плюс»; 

 

     обласного огляду – конкурсу «Бахмутська весна» серед 

учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів Донецької області; 

     культурно – мистецької акції «Ніч в музеї»; 

 

     відкритого фестивалю аматорської анімаційної 

відеотворчості та соціальних відеороликів; 

     фестивалю культур Європейського Союзу; 

 

     обласного відбіркового конкурсу Всеукраїнського 

фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона 

Рута»; 

     обласного дитячого пленеру «Прелеснянський пленер 

2020», с. Прелесне Слов’янського району; 

     історико – культурного фестивалю «Дике поле. Шлях до 

 

06 – 08 квітня 

 

09 – 11 квітня 

 

10 – 11 квітня 

 

І декада квітня 

 

ІІІ декада квітня 

 

20 квітня 

 

24 квітня 

 

протягом квітня 

 

 

ІІ декада травня 

 

ІІ декада травня 

 

16 травня 

 

ІІ декада травня 

 

 

ІІІ декада травня 

 

06 червня 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року; 

перенесено на ІV квартал 

2020 року; 

проведення скасовано у зв’язку з 

карантином; 

проведення скасовано у зв’язку з 

карантином; 

проведено в режимі-онлайн 

17.06.2020; 

проведення скасовано у зв’язку з 

карантином; 

проведення скасовано у зв’язку з 

карантином; 

проведення скасовано у зв’язку з 

карантином; 

 

проведено в режимі онлайн 

18.05.2020 

проведення скасовано у зв’язку з 

карантином; 

проведено в режимі онлайн 

16.05.2020 

скасовано у зв’язку з карантином; 

 

 

перенесено на невизначений 

термін; 

перенесено на невизначений 
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Європи»; 

     фестивалю – конкурсу «Майбутнє країни»; 

 

     культурно – мистецької акції «Кіно під відкритим небом»; 

 

     обласного конкурсу серед юних читачів «Я – майбутнє 

Донеччини»; 

     відкритого театрального фестивалю «7 поверх» збирає 

друзів»; 

     творчої майстерні «Академія арт – лідерів»; 

     обласного фестивалю кавер – виконавців; 

 

     регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Лідер 

читання»; 

     челенджу до Дня слов’янської писемності і культури 
 

 

травень – 

червень 

травень – 

червень 

травень – 

червень 

22 – 23 травня 

 

ІІ декада червня 

ІІІ декада 

червня 

протягом червня 

 

додатково до 

плану 

 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації  

 

 

термін; 

перенесено на невизначений 

термін; 

перенесено на невизначений 

термін; 

перенесено на жовтень 2020 року; 

 

перенесено на жовтень 2020 року; 

 

скасовано у зв’язку з карантином; 

скасовано у зв’язку з карантином; 

 

перенесено на ІІІ квартал 

2020 року; 

проведено 26.05.2020 

8.  Участь у: 

     урочистих заходах до Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні; 

     міжрегіональному конкурсі дитячої листівки «Україна – це 

Європа»; 

     Всеукраїнському огляді – конкурсі клубних закладів у 

сільській місцевості; 

     урочистих заходах до Дня Конституції України 
 

 

09 травня 

 

протягом 

кварталу 

протягом червня 

 

28 червня 

-“- 

 

 

Проведено 08.05.2020; 

 

конкурс триває; 

 

скасовано у зв’язку з карантином; 

 

проведено 26.06.2020 

9.  Участь у заходах, організованих закладами культури області 
 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу брали участь у 

2 заходах, організованих 

закладами культури області 
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10.  Підготовка та організація онлайн – концертів кавер – 

виконавців та гуртів 

 

додатково до 

плану 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації  

 

Проведено: 04.06.2020, 13.06.2020, 

18.06.2020, 19.06.2020 

11.  Проведення: 

     Ранку духовного єднання; 

     регіонального етапу Всеукраїнської акції «Серце до 

серця»; 

     всеукраїнського молодіжного форуму «Схід – Захід: 

міжрегіональне партнерство»; 

     обласного зльоту пластунських і скаутських організацій 

«Кам’яні могили»; 

     обласного конкурсу «Молода людина року» 
 

 

квітень 

квітень 

 

червень 

 

червень 

 

червень 

Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління 

сім’ї, молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

 

Скасовано у зв’язку з карантином; 

перенесено на вересень 2020 року 

 

перенесено на вересень 2020 року; 

проведено 12.06.2020 – 

14.06.2020; 

проведено 26.06.2020 

12.  Реалізація військово – патріотичного етапу обласного проєкту 

«Український вимір» 
 

травень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 

13.  Флешмоб #ЯВИШИВАЮ з нагоди відзначення Дня Європи  

 

травень -“- Перенесено на серпень 2020 року 

14.  Проведення: 

     онлайн – конкурсу малюнків до творів  українських 

письменників «Читай – уявляй – малюй!»; 

     флешмобу «Мистецтво в сучасності»; 

     онлайн – конкурсу малюнків до Дня пам’яті та 

примирення «Мир – це я!»; 

додатково до 

плану 

-“- 

 

 

 

 

 

Проведено: 

08.04.2020 – 08.05.2020; 

 

01.04.2020 – 30.04.2020; 

01.04.2020 – 30.04.2020; 
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     онлайн – конкурсу фото «Родинне коло у вишиванці»; 

     онлайн – конкурсу есе до Дня перемоги над нацизмом у 

другій Світовій війні «Я пам’ятатиму»; 

     флеш-мобу #МолодьДонеччини 

 

Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 
 

18.05.2020 – 21.05.2020; 

29.04.2020 – 29.05.2020; 

 

26.06.2020 – 28.06.2020 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

15.  Чемпіонат Донецької області з: 

     боксу серед юніорів та обласний турнір з боксу пам’яті 

майстра спорту України Антона Федоровського, м. Бахмут; 

     спортивних танців «Сузір’я Донбасу», м. Краматорськ 

 

07 – 11 квітня 

23 – 24 травня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 
 

Скасовано у зв’язку з карантином 

 

16.  Відкритий чемпіонат Донецької області з: 

     регбі – 7, м. Покровськ; 

 

     мотокросу «Кубок Донбасу» І етап, м. Слов’янськ; 

     баскетболу на призи Заслуженого майстра спорту України, 

чемпіона Європи В. Буренок серед юнаків та дівчат 2006 р.н., 

м. Краматорськ 
 

 

04 квітня 

 

10 – 12 квітня 

І декада травня 

-“-  

Перенесено на вересень 

2020 року; 

скасовано у зв’язку з карантином; 

скасовано у зв’язку з карантином 

 

17.  Обласний огляд – конкурс в рамках проведення 

Всеукраїнського місячника облаштування спортивних 

майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота» 

протягом 

квітня 

-“- Скасовано у зв’язку з карантином 
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18.  Обласний фестиваль з нагоди: 

     Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку, 

м. Дружківка; 

     Всеукраїнського дня футболу, м. Слов’янськ 

 

 

03 квітня 

 

25 – 26 квітня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

 

Проведено фото – батл 

26.03.2020-08.04.2020; 

Проведено у мережі Facebook: 

29.04.2020 – 14.05.2020 

 

19.  Спартакіада: 

     серед депутатів обласної, районних, міських (міст 

обласного підпорядкування), сільських та селищних рад, 

об’єднаних територіальних громад Донецької області, 

м. Добропілля; 

     серед збірних команд державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування Донецької області, 

м. Добропілля 

 

 

24 – 25 квітня 

 

 

 

ІІ декада травня 

-“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

20.  Покровський півмарафон 2020, м. Покровськ 

 

03 травня -“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

21.  Відкритий чемпіонат ДОО ВФСТ «Колос» з гирьового спорту 

та армспорту на призи Заслуженого тренера України Рокочого 

О.О., м. Лиман 

 

09 – 10 травня -“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

22.  Відкритий обласний турнір з 

     кікбоксингу WAKO «Кубок Донбасу» серед дітей, юнаків 

та юніорів 2002 – 2013 р.н. та дорослих, м. Курахове; 

     рукопашного бою серед юнаків, юніорів та дорослих, 

присвячений Дню захисту дітей, м. Слов’янськ; 

     футболу з нагоди Дня захисту дітей, м. Святогірськ; 

     черліденгу «Donbass Open», м. Покровськ 

 

30 – 31 травня 

 

31 травня 

 

01 – 03 червня 

ІІ декада червня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на жовтень 2020 року; 

 

скасовано у зв’язку з карантином; 

 

скасовано у зв’язку з карантином; 

скасовано у зв’язку з карантином 
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23.  Відкритий Кубок області з сучасного п’ятиборства серед 

юнаків та дівчат, присвячений пам’яті М.К. Легкого, 

м. Слов’янськ 
 

15 – 16 травня Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на жовтень 2020 року 

24.  ХІІІ Всеукраїнський турнір з греко – римської боротьби серед 

юнаків пам’яті О. Вакуленка, м. Краматорськ 
 

16 – 18 травня -“- Перенесено у зв’язку з 

карантином 

 

25.  Обласні сільські спортивні ігри – 2020 (легкоатлетична 

естафета, гирьовий спорт, пляжний волейбол, армспорт, 

перетягування канату, естафета з навантаженнями), 

м. Родинське 

 

30 – 31 травня -“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

26.  Турнір з футболу серед ветеранів пам’яті загиблих воїнів 51 

бригади, м. Волноваха 

 

ІІ декада 

травня 

-“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

27.  Фінал обласних змагань «Мама, тато, я – спортивна сім’я», 

м. Святогірськ 

 

І декада червня -“- Проведено в режимі онлайн 

14.04.2020 – 03.05.2020 

28.  Обласний спортивний фестиваль з нагоди Дня Конституції 

України  

 

ІІІ декада 

червня 

-“- Скасовано у зв’язку з карантином 

 

29.  Обласний спортивно – видовищний захід «Всеукраїнський 

Олімпійський день» 

 

ІІІ декада 

червня 

-“- Проведено онлайн-естафету: 

01.06.2020 – 19.06.2020 

30.  Обласна Спартакіада «Спортивне дитинство», присвячена Дню 

Конституції України, м. Святогірськ 

ІІІ декада 

червня 

-“- Перенесено на липень 2020 року 




