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2.  Про проєкт регіональної цільової соціальної 

програми «Молодь Донеччини» на 2021 – 

2025 роки 

лютий ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадміністр

ації 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.02.2021 

3.  Про хід виконання Регіональної цільової 

програми щодо здійснення розчистки та 

регулювання русел річок на 2018-2022 роки 

лютий НАТРУС Сергій–

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадміністр

ації 

 

КЛЮШНИКОВ 

Денис –  

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.02.2021 (за підсумками засідання 

колегії облдержадміністрації 

направлено на доопрацювання для 

розгляду на засіданні колегії 

облдержадміністрації у березні 

2021 року) 

4.  Про хід реалізації проєктів, що фінансуються за 

рахунок коштів міжнародних організацій 

 

лютий ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.02.2021 
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5.  Про виконання регіональної програми 

«Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з 

їх числа на 2018-2020 роки» 

 

березень ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадміністр

ації 

 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.03.2021 

6.  Про проєкт регіональної програми 

«Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа на 2021-2023 роки» 

 

березень ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадміністр

ації 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.03.2021 

7.  Про проєкт Програми зайнятості населення 

Донецької області на 2021-2022 роки 

 

березень РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного центру 

зайнятості 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.03.2021 

8.  Про стан впровадження реформи місцевого 

самоврядування в області у 2020 році 

 

березень МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.03.2021 
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9.  Про внесення змін до міжвідомчої регіональної 

програми «Екологічна просвіта та 

інформування для сталого розвитку Донеччини 

на 2020-2025 роки» 

 

березень НАТРУС Сергій–

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадміністр

ації 

 

КЛЮШНИКОВ 

Денис –  

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Знято з розгляду 

10.  Про хід виконання Регіональної цільової 

програми щодо здійснення розчистки та 

регулювання русел річок на 2018 - 2022 роки 

додатково 

до плану 

НАТРУС Сергій–

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадміністр

ації 

 

КЛЮШНИКОВ 

Денис –  

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.03.2021 

11.  Про підсумки роботи із зверненнями громадян в 

місцевих органах влади області за 2020 рік 

 

березень ГОНЧАРОВА 

Олена–начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадміністр

ації 

 

СВИНАРЕНКО 

Олег – керівник 

апарату 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.03.2021 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

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

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

1.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік» 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина – директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадміністр

ації 

 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 13.01.2021 № 19/5-21; 

від 08.02.2021 № 101/5-21; 

від 01.03.2021 № 1481/5-21; 

від 24.03.2021 № 226/5-21 

 

2.  Про заходи щодо організації виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік» 

 

ІІІ декада січня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.01.2021 

№ 53/5-21 

 

3.  Про План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів 

Донецької області у 2021 році, ефективного та раціонального 

використання коштів місцевих бюджетів усіх рівнів 

 

ІІІ декада січня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.01.2021 

№ 67/5-21 

 

4.  Про використання у 2021 році коштів субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам області 

 

січень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.01.2021 

№ 29/5-21 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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5.  Про паспорт бюджетної програми на 2021 рік за кодом 

програмної класифікації видатків 7751010 «Здійснення 

виконавчої влади у Донецькій області» 

 

лютий КОНАКОВА 

Ірина – директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадміністр

ації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 10.02.2021 

№ 109/5-21 

 

6.  Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету на 

2020 рік 

 

лютий -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.02.2021 

№ 98/5-21 

 

 

7.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05 січня 2021 року № 29/5-21 «Про 

використання у 2021 році коштів субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам області» 

додатково до 

плану 

 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.03.2021 

№ 225/5-21 

 

 

8.  Про організацію роботи щодо складання прогнозу обласного 

бюджету на 2022-2024 роки 

додатково до 

плану 

 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.03.2021 

№ 219/5-21 

 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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9.  Про підготовку та відзначення Дня Соборності України у 

2021 році в Донецькій області 

ІІ декада січня ТЮРІНА Тетяна – 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністра

ції 

 

Не видавалось 

 

10.  Про утворення організаційного комітету з підготовки та 

відзначення в Донецькій області державних, регіональних 

свят та пам`ятних дат у 2021 році 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.01.2021 

№ 52/5-21 

 

11.  Про напрямки (заходи) використання коштів обласного 

бюджету у 2021 році управлінням інформаційної діяльності 

та комунікації з громадськістю 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.02.2021 

№ 96/5-21 

 

 

12.  Про підготовку та відзначення в Донецькій області Дня 

Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності 

України 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.02.2021 

№ 129/5-21 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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13.  Про підготовку та відзначення в Донецькій області 35-х 

роковин Чорнобильської катастрофи 

додатково до 

плану 

ТЮРІНА Тетяна – 

начальник управ-

ління інформацій-

ної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністра

ції 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.02.2021 

№ 130/5-21 

 

14.  Про підготовку та відзначення Дня Європи в Донецькій 

області у 2021 році 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.03.2021 

№ 214/5-21 
 

15.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22 листопада 2019 року № 1278/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.03.2021 

№ 206/5-21 
 

16.  Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 27 квітня 2016 року № 357 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.02.2021 

№ 75/5-21 
 

17.  Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період 

до 2025 року у Донецькій області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.02.2021 

№ 136/5-21 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

18.  Про затвердження висновків до проєктів рішень сільських, 

селищних, міських рад щодо добровільного 

об’єднання/приєднання територіальних громад (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

Не видавалось 

19.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 лютого 2019 року № 211/5-19 «Про 

робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення 

адміністративно – територіального устрою Донецької 

області» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

20.  Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2021 рік (після завершення 

процедури стратегічної екологічної оцінки) 

 

лютий -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.02.2021 

№ 100/5-21 

 

21.  Про внесення змін до Перспективного плану формування 

територій громад Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

22.  Про затвердження Регіональної програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в Донецькій області на 2021 – 

2022 роки 

 

І декада січня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.01.2021 

№ 7/5-21 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 10 

23.  Про напрями (заходи) використання у 2021 році коштів 

обласного бюджету 

 

ІІ декада лютого МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.01.2021 

№ 74/5-21 

 

24.  Про проведення обласного конкурсу «Кращі практики 

місцевого самоврядування» 

 

ІІІ декада 

березня 

-“- Не видавалось 

25.  Про проведення обласного конкурсу журналістських робіт на 

краще висвітлення тематики реформи місцевого 

самоврядування, децентралізації влади та кращих практик 

територіальних громад Донецької області 

 

ІІІ декада 

березня 

-“- Не видавалось 

26.  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 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.01.2021 

№ 9/7-21-рк; № 10/7-21-рк; 

№ 11/7-21-рк; 

від 17.02.2021 № 13/7-21-рк; 

від 15.03.2021 № 24/7-21-рк 

 

27.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 11 січня 2021 року № 11/5-21 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.03.2021 

№ 180/5-21 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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28.  Про затвердження передавального акту 

Великоновосілківської районної державної адміністрації 

Донецької області 

додатково до 

плану 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.03.2021 

№ 177/5-21 

 

29.  Про затвердження передавальних актів Костянтинівської, 

Олександрівської та Слов’янської районних державних 

адміністрацій Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.03.2021 

№ 215/5-21 

 

30.  Про затвердження передавальних актів Добропільської, 

Мар’їнської та Ясинуватської районних державних 

адміністрацій Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.03.2021 

№ 222/5-21 

 

31.  Про затвердження передавальних актів Мангушської та 

Нікольської районних державних адміністрацій Донецької 

області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.03.2021 

№ 223/5-21 

 

32.  Про виконання Регіональної програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 – 

2020 роки 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.01.2021 

№ 3/5-21 



№№ 

п/п 
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згідно із планом 
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33.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 

додатково до 

плану 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.03.2021 

№ 147/5-21; від 18.03.2021 

№ 213/5-21 

 

34.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19 жовтня 2015 року № 558 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.02.2021 

№ 93/5-21 

 

35.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 29 січня 2021 року № 74/5-21 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.03.2021 

№ 151/5-21 

 

36.  Про ліквідацію робочої групи з розробки проекту 

Регіональної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Донецькій області на 2021-2022 роки 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.03.2021 

№ 190/5-21 

 

37.  Про заходи з реорганізації районних державних 

адміністрацій: 

 

     Про заходи з реорганізації Великоновосілківської районної 

державної адміністрації Донецької області; 

додатково до 

плану 

-“- 

 

 

 

 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.01.2021 

№ 9/5-21; 



№№ 

п/п 
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     Про заходи з реорганізації районних державних 

адміністрацій, розташованих у Маріупольському районі 

Донецької області; 

     Про заходи з реорганізації районних державних 

адміністрацій, розташованих у Краматорському районі 

Донецької області; 

     Про заходи з реорганізації районних державних 

адміністрацій, розташованих у Покровському районі 

Донецької області 
 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

від 11.01.2021 № 10/5-21; 

 

 

від 11.01.2021 № 11/5-21; 

 

 

від 11.01.2021 № 12/5-21 

 

38.  Про внесення змін до Переліку структурних підрозділів 

облдержадміністрації, які здійснюють управління об`єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебувають  в управлінні обласної ради 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.01.2021 

№ 33/5-21 
 

39.  Про визначення додаткового переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги 

населенню в сфері охорони здоров`я 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.03.2021 

№ 158/5-21 
 

40.  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  

Оксана – 

директор департа-

менту інвести-

ційно-інновацій-

ного розвитку і 

зовнішніх відно-

син облдержад-

міністрації 

Не було потреби 
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41.  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 

ГОЛОВКО  

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.02.2021 

№ 141/5-21; 

від 01.03.2021 № 146/5-21; 

 

42.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

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

«Про забезпечення координації проєктів (програм) 

міжнародної технічної допомоги» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.01.2021 

№ 51/5-21; 

від 12.02.2021 № 113/5-21; 

від 17.03.2021 № 209/5-21 

 

 

43.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 07 червня 2018 року № 739/5-18 «Про 

визначення замовників проектів, що реалізуються у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» 

(за потреби) 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 
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44.  Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової 

енергії 

 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

 

Не видавалось 

45.  Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

 

46.  Про прийняття в оперативне управління теплогенераторної, 

яка розташована за адресою: пров. Гужви, 17 А, 

смт Новгородське, м. Торецьк, Донецька область 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.01.2021 

№ 32/5-21 

 

47.  Про напрямки (заходи) використання у 2021 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на житлове господарство 

та комунальну інфраструктуру 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.03.2021 

№ 212/5-21 

 

48.  Про погодження інвестиційної програми ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2021-2022 роки 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 25.03.2021 

№ 236/5-21 
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49.  Про затвердження складу колегії департаменту житлово-

комунального господарства Донецької обласної державної 

адміністрації 

 

додатково до 

плану 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 31.03.2021 

№ 258/5-21 

 

50.  Про Порядок використання коштів обласного бюджету, 

передбачених для часткового відшкодування витрат, 

пов’язаних з реконструкцією діючих теплиць, будівництвом 

нових або придбанням обладнання для них, зокрема, для 

облаштування систем зрошення 

 

ІІІ декада 

березня 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

Не видавалось 

 

51.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки: 

 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ «ДТЕК 

ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення в постійне користування АРЗ СП ГУ ДСНС 

УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 9 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.01.2021 

№ 23/5-21; 

від 18.03.2021 № 221/5-21; 

від 14.01.2021 № 24/5-21; 
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     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

КРАМАТОРСЬКОМУ ВПУ; 

     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ПАТ «Донбасенерго»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «КНАУФ 

ГІПС ДОНБАС»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ТОВ «СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

ХАРКІВСЬКОМУ РЦГМ 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 
 

від 15.01.2021 № 27/5-21; 

 

 

від 02.02.2021 № 79/5-21; 

 

 

від 19.02.2021 № 133/5-21; 

 

 

від 04.03.2021 № 162/5-21; 

 

 

від 12.03.2021 № 183/5-21; 

 

 

від 15.03.2021 № 196/5-21 

 

52.  Про внесення змін до договору оренди землі: 

 

 

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ПрАТ «ВЕСКО»; 

 

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ТОВ «РУССОЛЬ – УКРАЇНА»; 

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 8 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.01.2021 

№ 17/5-21; 

від 17.03.2021 № 207/5-21; 

від 15.03.2021 № 197/5-21; 

 

від 17.03.2021 № 205/5-21; 

№ 210/5-21; 
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     Про внесення змін до договору оренди землі 

ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

від 17.03.2021 № 208/5-21; 

№ 211/5-21; від 25.03.2021 

№ 235/5-21 

 

53.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 12 січня 2021 року № 17/5-21 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.02.2021 

№ 119/5-21 
 

54.  Про надання земельної ділянки у постійне користування: 

 

 

     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

департаменту РБГП ДОДА; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

 

 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Маріупольському державному університету; 

     Про надання земельної ділянки в постійне користування 

ДОНЕЦЬКОМУ АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ; 
     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ зі зміною 

цільового призначення 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 9 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.01.2021 

№ 30/5-21; 

від 16.01.2021 № 31/5-21; 

№ 35/5-21; від 09.02.2021 

№ 105/5-21; від 29.03.2021 

№ 250/5-21; 

від 19.01.2021 № 38/5-21; 

 

від 01.03.2021 № 145/5-21; 

№ 153/5-21; 

від 26.03.2021 № 246/5-21 
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55.  Про припинення права користування земельною ділянкою: 

 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками Донецькому обласному об’єднанню 

державних підприємств по будівництву, ремонту та 

утриманню автомобільних доріг; 

 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою Комунальній лікувально-

профілактичній установі «Обласний госпіталь для ветеранів 

війни м. Святогірська» 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.01.2021 

№ 69/5-21; № 70/5-21; 

від 02.02.2021 № 78/5-21; 

№ 80/5-21; 

від 12.03.2021 № 184/5-21 

 

56.  Про передачу земельної ділянки в оренду/у власність 

 

 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Кайдану О.В. 

зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Жукову В.В. 

зі зміною цільового призначення; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

зі зміною цільового призначення; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ГТОВ ВКФ 

«ЕТРА»; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «ДГІ 4» 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.01.2021 

№ 44/5-21; 

 

від 25.01.2021 № 55/5-21; 

 

 

від 25.01.2021 № 56/5-21; 

 

 

від 25.01.2021 № 57/5-21; 

 

 

від 27.01.2021 № 62/5-21; 

№ 65/5-21; 

від 15.03.2021 № 198/5-21 
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57.  Про погодження технічної документації із землеустрою 

 

 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ПрАТ «ВЕСКО»; 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 

УКРАЇНИ»; 

     Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ГУНП в Донецькій області 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.01.2021 

№ 18/5-21; № 21/5-21; 

від 01.03.2021 № 150/5-21; 

 

 

 

від 24.03.2021 № 231/5-21 

 

58.  Про прийняття земельної ділянки комунальної власності на 

території м. Лиман у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Донецької області 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.02.2021 

№ 106/5-21 

 

59.  Про прийняття земельної ділянки комунальної власності на 

території м. Маріуполь у державну власність 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.03.2021 

№ 182/5-21 

 

60.  Про надання згоди на відновлення меж та дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості): 

     Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок 

Головному управлінню статистики у Донецькій області; 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 19.01.2021 

№ 36/5-21; 
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     Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок 

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»; 

     Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 

ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ГУНП в Донецькій області 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

від 18.02.2021 № 131/5-21; 

 

від 18.02.2021 № 132/5-21; 

 

від 18.03.2021 № 220/5-21; 

від 24.03.2021 № 227/5-21 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

61.  Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть 

здійснюватися у 2021 році за рахунок залишків коштів 

місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на 

території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та коштів співфінансування з 

місцевих бюджетів, по яких департамент розвитку базових 

галузей промисловості облдержадміністрації визначено 

головним розпорядником коштів 

 

 

ІІІ декада січня ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдержадміністр

ації 

Перенесено на квітень 2021 року 

 

62.  Про напрямки (заходи) використання у 2021 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на енергоефективність, 

дорожньо – транспортний комплекс та заходи, пов’язані з 

наслідками проведення ООС, АТО на території області 

 

ІІІ декада січня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.01.2021 

№ 28/5-21 
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63.  Про затвердження Напрямів (заходів) спрямування коштів 

обласного бюджету на дорожнє господарство області у 

2021 році 

 

лютий ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдержадміністр

ації 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.02.2021 

№ 82/5-21; 

від 23.02.2021 № 142/5-21; 

від 01.03.2021 № 149/5-21 

 

64.  Про відкриття навігації в прибережних водах Азовського 

моря та водоймищах у межах Донецької області для 

маломірних (малих) суден у 2021 році 

 

березень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.03.2021 

№ 253/5-21 

 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

65.  Про затвердження обласного плану дій з виконання Резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 

січень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та масових 

заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 31.03.2021 

№ 260/5-21 

 

66.  Про затвердження напрямків (заходів) використання коштів 

обласного бюджету у 2021 році управлінням сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання 

облдержадміністрації 

березень -“- Не видавалось 
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67.  Про затвердження Порядку надання та використання у 

2021 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст 

обласного значення, районів, територіальних громад 

Донецької області на придбання житла та надання 

матеріальної допомоги на придбання автомобілів для 

багатодітних сімей 

 

березень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та масових 

заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадміністр

ації 

Не видавалось 

 

68.  Про затвердження регіональної цільової соціальної програми 

«Молодь Донеччини» на 2021 – 2025 роки 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 05.03.2021 

№ 163/5-21 

 

69.  Про затвердження Плану заходів на 2021 рік з реалізації 

цільової соціальної Програми національно-патріотичного 

виховання в Донецькій області на 2021-2025 роки» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 15.03.2021 

№ 189/5-21 

 

70.  Про внесення змін до розпорядження представника 

Президента України у Донецькій області від 13 липня 

1992 року № 123 

 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.03.2021 

№ 254/5-21 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 24 

71.  Про напрями поточної діяльності управління культури і 

туризму облдержадміністрації: 

     Про закріплення майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької 

обласної ради, за комунальним закладом «Бахмутський 

фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця» 

на праві оперативного управління; 

     Про внесення змін до Положення про КОМУНАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРІКО-

АРХІТЕКТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА У 

М.СВЯТОГІРСЬКУ»; 

     Про затвердження Положення про щорічні творчі 

стипендії талановитим дітям-учням мистецьких шкіл та 

закладів культури Донецької області; 

     Про напрямки (заходи) використання коштів обласного 

бюджету у 2021 році управлінням культури і туризму 

облдержадміністрації; 

     Про підготовку та відзначення 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки у 2021 році в Донецькій області; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 09 квітня 2019 року № 374/5-19; 

     Про утворення Комісії з відбору претендентів на 

призначення творчих стипендій талановитим учням 

мистецьких шкіл та закладів культури 

 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадміністр

ації 

Видано 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.01.2021 

№ 22/5-21; 

 

 

від 19.01.2021 № 37/5-21; 

 

 

 

від 22.01.2021 № 47/5-21; 

 

 

від 08.02.2021 № 102/5-21; 

 

 

від 25.02.2021 № 144/5-21; 

 

від 15.03.2021 № 193/5-21; 

 

 

від 26.03.2021 № 244/5-21 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 25 

72.  Про порядок придбання автомобілів, які передаються 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 

 

лютий ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадміністр

ації 

 

Не видавалось 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

73.  Про затвердження передавального акту КОМУНАЛЬНОГО 

ЛІКУВАЛЬНО – ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

«ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО – ФІЗКУЛЬТУРНИЙ 

ДИСПАНСЕР» 

 

ІІІ декада 

березня 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 15.03.2021 

№ 186/5-21 

 

74.  Про призначення виконуючого обов’язки КНП «Донецький 

регіональний центр спортивної медицини» 

 

ІІІ декада 

березня 

 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 15.03.2021 

№ 24/7-21-рк 

 

75.  Про внесення змін до розпорядження голови Донецької 

обласної державної адміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 21 грудня 2019 року 

№ 1459/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 12.01.2021 

№ 16/5-21 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 26 

76.  Про Перелік напрямків проведення заходів з фізичної 

культури та спорту в Донецькій області на 2021 рік 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 19.01.2021 

№ 39/5-21 

 

77.  Про підготовку та участь спортсменів Донецької області в 

Олімпійських та Паралімпійських іграх 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 22.01.2021 

№ 50/5-21 

 

 

78.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 27.01.2021 

№ 64/5-21 

 

 

79.  Про призначення стипендій тренерам Донецької області додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 28.01.2021 

№ 72/5-21 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 27 

80.  Про надання згоди на передачу цілісного майнового 

комплексу Бахмутського дитячого заміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Вогник» з комунальної 

власності Бахмутської міської територіальної громади у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Донецької області 

 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 02.02.2021 

№ 77/5-21 

 

81.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 04.02.2021 

№ 97/5-21 

 

 

82.  Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 

ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ВИДІВ 

БОРОТЬБИ» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 03.03.2021 

№ 161/5-21 

 

 

83.  Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 

ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ВЕЛОСИПЕДНОГО 

СПОРТУ» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 17.03.2021 

№ 202/5-21 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 28 

84.  Про передачу окремого індивідуально визначеного майна додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 04.02.2021 

№ 92/5-21 

 

85.  Про прийняття майна та обладнання, що надійшло в рамках 

реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 15.02.2021 

№ 117/5-21 

 

86.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 20 березня 2020 року № 276/5-20 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 19.02.2021 

№ 134/5-21 

 

87.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 20 січня 2021 року № 43/5-21 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 11.03.2021 

№ 174/5-21 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 29 

88.  Про затвердження Плану основних заходів цивільного 

захисту Донецької області на 2021 рік 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 24.03.2021 

№ 232/5-21 

 

89.  Про напрямки (заходи) використання у 2021 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 20.01.2021 

№ 43/5-21 

 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

90.  Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 

на робочих місцях у святкові дні 

 

ІІІ декада 

лютого 

 

МОСІНА Ольга – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 02.03.2021 

№ 154/5-21 

91.  Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 

на ІІ квартал 2021 року 

 

ІІІ декада 

березня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.03.2021 

№ 245/5-21 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 30 

92.  Про нагородження відзнаками облдержадміністрації (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та з 

питань нагород 

облдержадміністр

ації 

Протягом кварталу видано 25 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

93.  Підготовка наказів керівника апарату облдержадміністрації з 

кадрових питань та з питань проходження державної служби 

(за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 65 наказів керівника 

апарату облдержадміністрації 

94.  Про кадрові питання та питання проходження державної 

служби (за потреби) 

протягом 

кварталу 

 

-“- Протягом кварталу видано 31 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
 

95.  Про відрядження (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 17 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
 

96.  Про надання та скасування допуску та доступу до державної 

таємниці 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр –  
завідувач сектору 

режимно-секретної 

роботи 
облдержадміністра

ції 

Протягом кварталу видано 1 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 31 

97.  Про здійснення планового аудиту в комунальному 

некомерційному підприємстві «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» 

 

ІІ декада січня ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 22.01.2021 

№ 49/5-21 

 

98.  Про здійснення планового аудиту в департаменті економіки 

облдержадміністрації 

 

ІІ декада 

березня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 29.03.2021 

№ 252/5-21 

 

99.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 09 листопада 2018 року № 1347/5-18 

додатково до 

плану 

ПОГРЕБНЯК 

Яна - начальник 

юридичного 

управління 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 04.01.2021 

№ 5/0/5-21 

 

100.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 13 квітня 2020 року № 374/5-20 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 11.01.2021 

№ 13/0/5-21 

 

101.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 23.02.2021 

№ 140/0/5-21 
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102.  Про внесення змін до Переліку працівників структурних 

підрозділів Донецької облдержадміністрації, уповноважених 

діяти в судах України від імені облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

ПОГРЕБНЯК 

Яна - начальник 

юридичного 

управління 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 15.03.2021 

№ 194/0/5-21 

 

103.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 14 серпня 2019 року № 875/5-19 

додатково до 

плану 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 23.02.2021 

№ 139/5-21 

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

облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.  

Проведення нарад, інших заходів 
 

 Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації  
 

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

1.  Обласна тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 

«Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

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

комісії) 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Проведено 29.01.2021; 26.02.2021; 

26.03.2021 
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2.  Робоча група з підготовки пропозицій щодо удосконалення 

адміністративно-територіального устрою Донецької області 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводилось 

3.  Організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

Донецькій області державних, регіональних свят та пам’ятних 

дат 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА Тетяна-

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 01.02.2021; 08.02.2021; 

29.03.2021 

4.  Громадська рада при облдержадміністрації ІІІ декада січня 

ІІ декада 

березня 

 

-“- Проведено 13.02.2021; 26.03.2021 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

5.  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 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Проведено 14.01.2021 
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6.  Робоча група з питань управління об’єктами державної 

власності 

 

ІІ декада лютого МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на ІІ квартал 

2021 року 

7.  Регіональна рада підприємців в Донецькій області 

 

ІІІ декада 

березня 
 

-“- Проведено 31.03.2021 

8.  Комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб при 

облдержадміністрації 

 

ІІІ декада січня -“- Перенесено на ІІ квартал 

2021 року 

9.  Обласний комітет забезпечення доступності людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури 

 

березень ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 11.03.2021 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

10.  Засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на 

приміських та міжміських (крім внутрішньорайонних) 

автомобільних маршрутах загального користування 

 

березень ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 
розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдержадміністр
ації 

Перенесено на квітень 2021 року 
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11.  Регіональна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

березень КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

30.03.2021 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 
12.  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 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Проведено 06.01.2021 

13.  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 

14.  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 

15.  Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 27.01.2021; 17.03.2021 
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16.  Атестаційна комісія з проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території 

Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Не було потреби 

17.  Обласний міжвідомчий штаб з координації організації 

оздоровлення та відпочинку дітей (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

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

відпочинку дітей (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 25.03.2021 

19.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 

 

щомісяця 

 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 27.01.2021; 

12.02.2021; 19.03.2021 

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

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 

 

лютий -“- Проведено 17.01.2021 

21.  Обласна молодіжна рада лютий -“- Проведено 08.02.2021; 03.03.2021 
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22.  Координаційна рада у справах дітей при 

облдержадміністрації 

лютий ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на квітень 2021 

 

23.  Засідання робочої групи з розробки проєкту Програми 

зайнятості населення Донецької області на 2021 – 2022 роки 

щодо обговорення напрацювань та пропозицій до проєкту 

заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми 

лютий РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Проведено 16.02.2021 

24.  Регіональна рада з питань професійної орієнтації населення 
 

лютий -“- Проведено 18.02.2021 

25.  Координаційний комітет сприяння зайнятості населення лютий -“- Проведено 26.02.2021 
 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

26.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за потреби) 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 11.01.2021, 

13.01.2021, 20.01.2021, 03.02.2021, 

11.02.2021, 18.02.2021, 24.02.2021, 

18.03.2021 
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27.  Обласна комісія з питань евакуації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

Не було потреби 

28.  Комісія з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової 

компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, спричиненої збройною агресією Російської 

Федерації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 19.01.2021; 12.02.2021; 

11.03.2021 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

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

кварталу 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

Проведено 04.01.2021, 18.01.2021, 

20.01.2021 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 39 

30.  Експертна комісія облдержадміністрації (за потреби) 

 

січень РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

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 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Організовано та проведено 3 

засідання комісії: 28.01.2021, 

23.02.2021, 25.03.2021 

 

 Засідання колегій: 
 

  

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

виконання місцевих бюджетів області за 2020 рік» 

 

ІІІ декада 

березня 

КОНАКОВА 

Ірина - директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

Проведено 30.03.2021 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації: 

     «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 

2020 році»; 

     «Про стан виконавської дисципліни в департаменті 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації за 

2020 рік»; 

     «Про підсумки роботи підприємств житлово – 

комунального господарства області за 2020 рік» 

 

 

січень 

 

лютий 

 

 

березень 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

 

26.01.2021; 

 

26.02.2021; 

 

 

26.03.2021 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

3.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: «Про 

підсумки діяльності органів і закладів охорони здоров’я, 

населення у 2020 році та заходи щодо забезпечення населення 

доступною та якісною медичною допомогою у 2021 році» 

ІІІ декада 

березня 

 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

26.03.2021 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Про 

проєкт регіональної Програми розвитку освіти Донеччини на 

2021 – 2027 роки», «Про організацію харчування в закладах 

загальної середньої освіти» 
 

березень СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 11.02.2021 
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5.  Управління культури і туризму облдержадміністрації: «Про 

підсумки роботи в галузі культури за 2020 рік» 

ІІІ декада 

лютого 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 24.02.2021 

 

6.  Донецького обласного центру зайнятості: «Про проведення 

заходів щодо покращення інформаційно – роз’яснювальної 

роботи у базових центрах зайнятості», «Про рекрутингові 

підходи як інструмент оперативного задоволення кадрових 

потреб роботодавців» 

 

лютий РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

Проведено 12.02.2021 

 

7.  Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області: «Про підсумки роботи органів Пенсійного 

фонду України в Донецькій області у 2020 році» 

 

лютий РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

 

 

Проведено 15.02.2021 
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8.  Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно – 

патріотичного виховання облдержадміністрації: «Про 

реалізацію молодіжної та сімейної політики в Донецькій 

області в 2020 році», «Про стан надання соціальної підтримки 

та допомоги багатодітним сім’ям у містах, районах та 

територіальних громадах області», «Про пріоритетні 

напрямки реалізації молодіжної політики в Шахівській, 

Криворізькій та Сіверській територіальних громадах у 2021 

році», «Про пріоритетні напрямки реалізації державної 

політики у сфері національно-патріотичного  виховання в 

Шахівській, Криворізькій та Сіверській територіальних 

громадах у 2021 році» 

березень ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

31.03.2021 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Державного архіву області: 

     «Про стан контролю за виконанням документів в 

держархіві області»; 

     «Про підсумки роботи архівних установ Донецької області 

у 2020 році та пріоритетні напрямки на 2021 рік»; 

     «Про стан правової роботи в держархіві області», «Про 

стан контролю за виконанням документів в держархіві 

області» 
 

 

ІІІ декада січня 

 

ІІІ декада 

лютого 

ІІІ декада 

березня 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Проведено: 

26.01.2021; 

 

23.02.2021; 

 

30.03.2021 

 

10.  Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації: 

     «Про перелік заходів з фізичної культури та спорту 

Донецької області на 2021 рік, які фінансуються з обласного 

бюджету», «Про стан виконавської дисципліни та організацію 

роботи зі зверненнями громадян у 2020 році», «Про 

укладення договорів про співробітництво між управління 

фізичної культури та спорту облдержадміністрації і 

 

 

ІІІ декада січня 

 

 

 

 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

Проведено в режимі онлайн: 

 

28.01.2021; 
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громадськими об’єднаннями, громадськими об’єднаннями 

фізкультурно-спортивної спрямованості»; 

     «Про затвердження зведених рейтингів за 2020 рік», «Про 

підсумки діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

олімпійського резерву Донецької області за 2020 рік 

(визначення кращого тренера ДЮСШ у трьох номінаціях)», 

«Про розвиток мережі центрів фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» (розширене засідання) 

 

 

 

ІІІ декада 

березня 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

25.03.2021 

 

 Проведення нарад:    

КИРИЛЕНКО Павло – голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації 
1.  Здійснення публічного представлення інформації про 

виконання обласного бюджету за 2020 рік 

додатково до 

плану 

КОНАКОВА 

Ірина - директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 23.02.2021 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 
2.  Нарада із заступниками міських, селищних, сільських голів, 

голів райдержадміністрацій, керівників військово – цивільних 

адміністрацій з поточних питань розвитку галузі та 

проходження опалювального періоду 2020 – 2021 років 

щомісяця 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Наради проведені: 04.03.2021, 

24.03.2021 
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3.  Обласні наради та засідання з питань впровадження 

адміністративно – територіальної реформи в Донецькій 

області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 15.03.2021 

4.  Наради з питання: 

     містобудівного кадастру; 

     забезпечення доступності приміщення громадської 

приймальні облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено в режимі онлайн: 

28.01.2021; 

24.02.2021 

 

5.  Селекторні наради (за потреби) протягом 

кварталу 

ТІТОВА Тетяна -  

начальник 

Головного 

управління 

Держгеока-

дастру у 

Донецькій 

області 

 

 

 

Проведено 16.02.2021; 22.03.2021 
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КЛЮШНИКОВ Денис – перший заступник голови облдержадміністрації 

6.  Наради: 

     «Аналіз проблемних питань при складанні річного звіту за 

2020 рік»; 

     «Про підсумки діяльності терапевтичної служби області за 

2020 рік»; 

     «Розгляд випадків малюкової смертності за підсумками 

І кварталу 2021 року», «Про стан забезпечення закладів 

охорони здоров’я області медичними імунобіологічними 

препаратами та виконання заходів з вакцинопрофілактики в 

Донецькій області у 2020 році та плани на 2021 рік», «Про 

підсумки діяльності хірургічної служби області за 2020 рік» 
 

 

ІІІ декада 

лютого 

ІІ декада 

березня 

ІІІ декада 

березня 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

16.02.2021; 

 

24.03.2021; 

 

26.03.2021; 

 

 

 

 

22.03.2021 

7.  Робоча нарада з питання забезпечення покриття території 

вздовж лінії розмежування україномовним телерадіосигналом 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 25.02.2021, 02.03.2021 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 
8.  Наради з: 

     керівниками органів управління освітою рад 

територіальних громад з питань реформування освітньої 

галузі; 

 

     керівниками закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти з питань організації освітнього процесу та виконання 

 

І декада січня, 

ІІ декада лютого, 

ІІ декада березня 

 

щомісяця 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

29.01.2021; 01.03.2021; 18.03.2021; 

25.03.2021; 

 

 

20.01.2021; 22.02.2021; 23.03.2021; 
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робочих навчальних планів; 

     керівниками закладів фахової передвищої освіти з питань 

організації освітнього процесу; 

     керівниками органів управління освітою рад 

територіальних громад з питань організації харчування в 

закладах загальної середньої освіти; 

 

     керівниками органів управління освітою рад 

територіальних громад з питань розробки заходів Програми 

розвитку освіти Донеччини на 2021-2027 роки; 

     питань удосконалення методичного забезпечення 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів; 

     ректорами закладів вищої освіти з питань імплементації 

Закону України «Про вищу освіту»; 

     завідувачами центрів практичної психології і соціальної 

роботи, методичних служб рад територіальних громад; 

     директорами інституційного догляду та виховання 

 

 

щомісяця, 

ІІІ декада 

ІІІ декада січня, 

ІІ декада лютого, 

ІІ декада березня 

 

ІІ декада січня, 

ІІІ декада лютого 

 

І декада лютого 

 

ІІ декада лютого 

 

лютий 

 

щомісяця 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

28.01.2021; 18.02.2021; 

 

03.02.2021; 12.03.2021; 19.03.2021; 

 

 

 

12.01.2021; 17.02.2021; 22.03.2021; 

 

 

01.02.2021; 

 

перенесено на травень 2021 року; 

 

23.02.2021; 

 

20.01.2021; 17.02.2021; 24.03.2021 

 

 

9.  Нарада з керівниками відділів (управлінь) культури і туризму 

міських, селищних, сільських рад, райдержадміністрацій на 

тему: «Про реорганізацію закладів культури в новостворених 

територіальних громадах» 

ІІ декада січня ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено в режимі онлайн 

20.01.2021, 25.02.2021 
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10.  Тематична онлайн-нарада для начальників та спеціалістів 

служб у справах дітей області з обговорення проблемних 

питань, які виникають під час надання дитині статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного 

конфлікту 

 

додатково до 

плану 

 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 03.03.2021 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

11.  Відеоконференції з керівниками органів управління фізичною 

культурою і спортом міських, селищних, сільських рад, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій 

 

лютий, березень 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

04.02.2021, 04.03.2021 

12.  Розширена апаратна нарада з керівниками обласних 

організацій, підпорядкованих управлінню фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації 

 

лютий, березень 

 

-“- 

 

Проведено в режимі онлайн: 

04.02.2021, 18.03.2021 

13.  Робоча нарада з профільних та проблемних питань в роботі 

архівних установ області 

 

додатково до 

плану 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 26.01.2021; 

29.01.2021; 01.02.2021; 02.02.2021; 

04.02.2021; 05.02.2021; 09.02.2021; 

11.02.2021; 16.02.2021; 26.02.2021; 

01.03.2021; 10.03.2021; 24.03.2021; 

29.03.2021 
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14.  Наради: 

     робочої групи з організації запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій на об’єктах з масовим перебуванням 

людей у Донецькій області; 

     з питань відновлення житлових будинків, які пошкоджені 

внаслідок бойових дій 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

03.02.2021, 10.02.2021, 17.02.2021, 

24.02.2021, 10.03.2021, 17.03.2021, 

24.03.2021, 31.03.2021; 

01.03.2021 

 

 Інші заходи:   

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

1.  Забезпечення надходжень до бюджету за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних судів, пов'язаних зі стягненням 

податкового боргу 

 

щомісяця ДОЛОЗІНА 

Ірина - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

 

Протягом кварталу за 

оперативними даними 

надходження за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних 

судів, пов’язаних зі стягненням 

податкового боргу, склали 

586,4 тис. гривень 

2.  Підготовка інформації щодо фактичного стану виконання 

доведених завдань по забезпеченню надходжень коштів до 

бюджетів всіх рівнів за звітний період 

 

щомісяця 
 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

До департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

аналітичні матеріали про стан 

виконання доведених завдань по 

мобілізації коштів до бюджетів 

усіх рівнів (листи від 15.01.2021 

№ 122/5/05-99-04-11-31; 

від 04.02.2021 № 2022/5/05-99-04-

03-31; 
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ДОЛОЗІНА 

Ірина - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

від 15.02.2021 № 2919/5/05-99-04-

03-31; 

від 04.03.2021 № 4553/5/05-99-04-

03-31; від 15.03.2021 № 5214/5/05-

99-04-03-31) 

 

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 

облдержадміністрації надано 

інформацію щодо виконання 

заходів Регіональної програми 

розвитку малого та середнього 

підприємництва (лист від 

11.02.2021 № 2710/5/05-99-04-03-

31). Також листом від 12.03.2021 

№ 5096/5/05-99-04-03-31 надано 

інформацію щодо показників 

фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

 

4.  Організація та участь в освітніх заходах для інститутів 

громадянського суспільства, громадських рад при органах 

виконавчої влади у рамках розвитку громадянського 

суспільства 
 

протягом 

кварталу 

 

ТЮРІНА Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 
діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 
облдержадміністр

ації 

Проведено 03.03.2021 
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5.  Координаційна та організаційно – методична робота щодо 

діяльності громадської ради при облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

 

ТЮРІНА 

Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

Робота проводилась протягом 

кварталу 

 

6.  Участь у: 

     заходах, організованих громадськими організаціями; 

 

 

     засіданні конкурсної комісії з розгляду конкурсних 

пропозицій та проведення моніторингу стану виконання 

(реалізації) програм (проєктів, заходів), розроблених 

обласними громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з 

інвалідністю, для виконання яких надається фінансова 

підтримка за рахунок коштів обласного бюджету; 

     засіданні постійного комітету з питань учасників АТО 

громадської ради при облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

 

 

додатково до 

плану 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено: 

05.02.2021; 10.03.2021-12.03.2021; 

16.03.2021; 18.03.2021; 

30.03.2021; 

09.02.2021; 26.02.2021; 

04.03.2021; 22.03.2021; 

 

 

 

 

12.02.2021 

 

7.  Конкурсна комісія з розгляду конкурсних пропозицій та 

проведення моніторингу виконання програм (проєктів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, які здійснюють свою діяльність на території 

Донецької області, де органи державної влади здійснюють 

свої повноваження, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка у 2021 році 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 12.03.2021 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

8.  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 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Підготовлено документи щодо 

візиту до Республіки Узбекистан 

 

9.  Проведення моніторингу: 

     діючих джерел фінансування, у тому числі грантових 

коштів, для реалізації проєктів на території області; 

     стану інвестиційної діяльності області; 

     стану зовнішньоекономічної діяльності області; 

     реалізації інфраструктурних проєктів та розміщення 

інформації на вебсайті облдержадміністрації; 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг проведено протягом 

кварталу 
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     реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, які 

реалізуються на території Донецької області; 

     з підготовки та організації навчальних візитів, в т.ч. участі 

у семінарах та тренінгах представників Донецької області в 

рамках Програми із відновлення та розбудови миру ООН; 

     реалізації проєкту ПРООН щодо виготовлення та передачі 

цільовим громадам мобільних ЦНАП та облаштування 

територій на КПВВ для їх функціонування; 

     відбору проєктів Донецької області за результатами 

конкурсу проєктів регіонального розвитку, які можуть 

реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від Європейского Союзу; 

     реалізації проєктів, відібраних для реалізації в рамках 

Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – 

поліпшення первинної сільської медицини» 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

10.  Координація роботи: 

     щодо залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги; 

     з реалізації спільного з Норвезькою радою у справах 

біженців проєкту з відновлення електропостачання селища 

Опитне Ясинуватського району Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

11.  Моніторинг та формування google – таблиці з реалізації 

інфраструктурних проєктів (будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт), які реалізуються на території Донецької 

області у поточному році за рахунок усіх джерел 

фінансування 

 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Моніторинг проведено протягом 

кварталу 
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12.  Проведення роботи: 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, міськими, селищними, сільськими 

радами, військово-цивільними адміністраціями з реалізації 

проєкту Надзвичайна кредитна програма для відновлення 

України Європейського інвестиційного банку; 

     за підтримки Офісу з просування експорту при 

Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України щодо інформування вітчизняних 

виробників про можливі виставки та поставки продукції на 

зовнішні ринки, освітні заходи з питань торгівлі до інших 

країн; 

     щодо оновлення та внесення змін до Інтерактивної карти 

проєктів соціально – економічного розвитку Донецької 

області; 

     шодо територіального маркетингу, у тому числі 

промоційної діяльності, що має на меті формування 

позитивної ділової репутації мирної сторони Донецької 

області;  

     щодо створення інвестиційного порталу Донецької області 

 

 

протягом 

кварталу 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

13.  Виконання заходів в рамках діяльності Партнерської 

Платформи Донецької області за проєктом «Fit for Partnership 

with Germany» 

 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

14.  Інформаційний супровід та створення умов для ефективної 

діяльності ради молодих вчених при облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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15.  Підготовка звіту щодо виконання облдержадміністрацією 

Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони 

 

І декада січня ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

16.  Організація та проведення: 

     міжнародного інвестиційного форуму; 

     вебінару «Діджиталізація – механізм розвитку громад та 

територій»; 

     прийомів іноземних делегацій та міжнародних організацій 

у Донецькій області 

 

 

березень 

березень 

 

березень 

 

-“- Не проведено у зв’язку з 

карантином; 

проведено 30.03.2021; 

 

протягом кварталу забезпечено 38 

заходів за участю іноземних 

делегацій 

 

 

17.  Супровід проєкту підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва Донецької та Луганської областей, 

«FinancEast» в рамках проекту «Підтримка Європейського 

Союзу для Сходу України», що фінансується за рахунок 

коштів ЄС через Німецький банк розвитку KfW та Німецько – 

Український фонд 

 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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18.  Обласна містобудівна рада (у разі надходження проєктної 

документації) 

 

протягом 

кварталу 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

24.02.2021 

19.  Проведення роботи: 

     з керівниками уповноважених органів містобудування та 

архітектури щодо підготовки технічних вимог та визначення 

завдань щодо розроблення програми комплексного навчання 

з просторового планування; 

     з Дружківською міською територіальною громадою щодо 

розроблення комплексного плану просторового розвитку 

території 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 

27.01.2021; 

 

 

 

02.02.2021; 04.02.2021; 15.02.2021; 

24.03.2021 

 

20.  Проведення аналізу виробничої діяльності харчових і 

переробних підприємств області 

 

протягом 

кварталу 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу. Збільшилося 

виробництво борошна – на 84,5%, 

олії соняшникової нерафінованої– 

на 6,0% молока та вершків 

незгущених й без додавання цукру 

та інших підсолоджуючих 

речовин – на 21,4%. Зменшилося 

виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів – на 

14,2%, тортів і виробів 

кондитерських; виробів 
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ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

хлібобулочних інших з 

додаванням підсолоджувальних 

речовин – на 8,1%, пряників та 

виробів подібних – на 27,1% 

ковбасних виробів – на 5,2%. 

Причиною зменшення 

виробництва стало зниження 

внутрішнього споживчого попиту 

 

21.  Проведення заходів щодо організації підготовки та 

проведення комплексу весняно-польових робіт на території 

Донецької області, підконтрольній українській владі, у 

2021 році 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 
 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

 

22.  Оформлення та видача сертифікатів племінних (генетичних) 

ресурсів суб’єктам племінної справи у тваринництві 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Оформлено 109 сертифікатів 

племінних (генетичних) ресурсів 

на поголів’я племінних тварин, що 

реалізуються суб’єктами 

племінної справи у тваринництві 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

23.  Укладання договорів: 

     з органами місцевого самоврядування, 

райдержадміністраціями 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 – 2021 роки; 

     на закупівлю робіт та послуг з експлуатаційного 

утримання та ремонту автомобільних доріг 

 

протягом 

кварталу 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Укладено 4 договори з 

Бахмутською, Покровською, 

Мирноградською, Маріупольскою 

міськими територіальними 

громадами; 

 

 

укладено 18 договорів 
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24.  Організація роботи із забезпечення поточного 

обслуговування КПВВ 

 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Забезпечено поточне утримання та 

обслуговування КПВВ області 

25.  Координація: 

     реалізації проєкту щодо відновлення газопостачання міст 

Мар’їнка і Красногорівка Покровського району; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     заходів з відновлення електропостачання с. Опитне 

Покровського району 

 

протягом 

кварталу 

-“- За проєктом відновлення 

газопостачання міст Мар’їнка і 

Красногорівка за останньою 

заявкою замовника (ВЦА міста 

Мар’їнка та села Побєда 

Мар’їнського району Донецької 

області) від 01.03.2021 

№ 09-08/320 гарантії безпеки не 

отримані. Замовник готує чергову 

заявку. Для військових 

підготовлено схему електромереж 

до ГРС Мар’їнка; 

в рамках реалізації проєкту 

відновлення електропостачання 

с. Опитне після отримання 

дозволу від СЦКК енергетики 

одразу розпочнуть будівельно-

монтажні роботи. 25.03.2021 

енергетиками підготовлені нові 

заявки до СЦКК 
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26.  Обстеження штучних споруд (мостів, труб), розташованих на 

автомобільних дорогах загального користування місцевого 

значення 

 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на ІІ квартал 

2021 року 

27.  Заходи із закупівлі послуг: 

     з реконструкції, поточного середнього та капітального 

ремонту мостів, автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення області; 

     з оформлення права постійного користування земельною 

ділянкою для експлуатації та обслуговування автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення 

Донецької області 
 

протягом 

кварталу 

-“- Заходи проведені: 

оголошено 31 закупівлю; 

 

 

оголошено 15 закупівель 

 

28.  Обласна Робоча група з питань реформування вугільної 

галузі та трансформації вугільних територій 
 

лютий -“- Проведено 23.02.2021 

29.  Участь в урочистій церемонії введення в експлуатацію блоку 

№ 11 на ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» 
 

березень -“- Перенесено на ІІ квартал 

2021 року 

30.  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) 

січень НАТРУС Сергій- 

директор департа-

менту екології та 

природних 
ресурсів 

облдержадміністра

ції 

Виконано, лист від 14.01.2021 

№ 04-18/160/90-21 
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31.  Підготовка інформації за ІV квартал 2020 року про хід 

виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2020 рік 

 

січень НАТРУС Сергій- 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 
 

Виконано, лист на департамент 

економіки облдержадміністрації 

від 29.01.2021 № 04-17/451/90-21 

32.  Проведення атестації: 

     лікарів акушерів – гінекологів (за окремим графіком); 

     лікарів – педіатрів (за окремим графіком); 

     лікарів хірургічного профілю (за окремим графіком); 

     лікарів – стоматологів (за окремим графіком); 

     лікарів з організації охорони здоров’я (за окремим 

графіком); 

     середнього медичного персоналу (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 

КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

25.02.2021; 25.03.2021; 

24.02.2021; 24.03.2021; 

10.02.2021; 11.02.2021; 18.03.2021; 

04.02.2021; 11.03.2021; 

04.02.2021; 04.03.2021; 

 

22.01.2021; 26.02.2021; 26.03.2021 

33.  Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Проведено 05.02.2021; 11.03.2021 

34.  Акредитація закладів охорони здоров’я області протягом 

кварталу 

 

-“- Протягом кварталу акредитацію 

проведено: КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Селидівської міської ради», КНП 
«Курахівська міська лікарня», КНП 

«Родинська міська лікарня», КНП 

«ЦПМСД м. Бахмут», КНП 
«Волноваська лікарня планового 

лікування», КНП «Бахмутська 

стоматологічна поліклініка» 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

35.  Співбесіди з керівниками органів управління освітою рад 

територіальних громад з нагальних питань у сфері освіти 

протягом січня СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 29.01.2021-04.03.2021; 

11.02.2021-18.02.2021; 18.02.2021; 

26.02.2021; 01.03.2021-18.03.2021; 

23.03.2021-30.03.2021 

 

36.  Контроль за проведенням атестаційної експертизи у закладах 

професійної (професійно - технічної) освіти області 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Проведено 11.01.2021 

 

37.  Проведення: 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» ІІ тур; 

     конкурсу на укладення Угоди про відпрацювання не 

менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського 

типу відповідно до Порядку реалізації права на першочергове 

зарахування до закладів вищої освіти за державним 

регіональним замовленням; 

     ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – 

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України 

 

 

протягом січня 

 

лютий, березень 

 

 

 

 

протягом 

лютого 

 

-“- 

 

Проведено: 

14.01.2021-28.01.2021; 

 

17.02.2021; 24.03.2021; 31.03.2021; 

 

 

 

 

01.03.2021-31.03.2021 

 

38.  Здійснення моніторингу інформаційних відомостей з Реєстру 

застрахованих осіб Державного соціального страхування 

щодо виявлення ознак тіньової зайнятості. Інформування 

соціальних партнерів 

 

протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

Дані не оновлювались. Оновлені 

дані будуть наведені за 

результатами квартальної 

звітності 
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39.  Фінансування пенсійних виплат протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

Протягом кварталу забезпечено 

своєчасне, відповідно до графіка, 

фінансування коштів на виплату  

пенсій в повному обсязі 

 

40.  Забезпечення призначення, перерахунків та нарахування 

пенсій 

 

протягом 

кварталу 

-“- Органами Фонду області 

призначено 5,0 тис. пенсійних 

виплат, проведено 9,4 тис. 

поточних перерахунків 

 

41.  Реалізація завдань з надання електронних послуг через 

вебпортал Пенсійного фонду України, в тому числі 

громадянам, які мають електронний цифровий підпис 

 

протягом 

кварталу 

-“- Впродовж кварталу 6,2 тис. 

громадян отримали електронні 

послуги, 1,1 тис. осіб залучено до 

реєстрації на вебпорталі 

Пенсійного фонду України 

 

42.  Переведення паперових пенсійних справ в електронно – 

цифрову форму 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Забезпечено переведення в 

електронно-цифрову форму 

37,6 тис. пенсійних справ, що 

становить 129,0 % до плану, 

доведеного Пенсійним фондом 

України 

 

43.  Залучення громадян до користування сервісною послугою 

«Автоматичне призначення пенсій» 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Прийнято та опрацьовано 1,5 тис. 

звернень на автоматичне 

призначення пенсії 
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44.  Проведення спільної роботи з роботодавцями та 

застрахованими особами з метою реалізації основних 

положень постанови КМУ від 27.11.2019 №1084 «Про 

запровадження обліку трудової діяльності працівника, 

фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує 

себе роботою самостійно, в електронній формі» 

 

додатково до 

плану 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Прийнято та опрацьовано 

11,1 тис. звернень від 

страхувальників та застрахованих 

осіб щодо «оцифрування» 

трудових книжок 

 

45.  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 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Проведено 4 кінопокази 

(смт Миронівський, м. Мар’їнка); 

 

виїзний показ театральних вистав 

не проводився у зв'язку з 

карантинними заходами 

 

46.  Інвентаризація та паспортизація археологічних об’єктів 

 

протягом 

кварталу 

-“- Станом на 31.03.2021 здійснено 

моніторинг технічного стану 4 

пам’яток археології (кургани) 

 

47.  Здійснення державної реєстрації юридичних осіб – релігійних 

організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснено 12 реєстраційних дій, з 

яких: 7 – державна реєстрація змін 

до відомостей про юридичну 

особу, 4 – державна реєстрація 

створення юридичної особи, 1 – 

включення відомостей про 

юридичну особу 

 

48.  Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини січень, березень -“- Проведено 09.02.2021 
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49.  Організація та проведення безкоштовного показу 

документальних, художніх та патріотичних фільмів до 

знаменних та пам’ятних дат в історії України 

 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 19 кінопоказів 

художніх та патріотичних фільмів 

50.  Створення відеороліків: 

     про привабливі туристичні об’єкти Донецької області в 

межах проєкту «Нетипова типова Донеччина»; 

 

 

 

 

 

 

     з нагоди 130 – річчя видатного композитора Сергія 

Прокоф’єва 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Відеоролики створено: 

28.01.21 – про садибу Генриха 

Судермана; 26.02.21 – про 

меморіальний музей-садибу 

В.І. Немировича-Данченка та 

М.О. Корфа; 23.03.21 - культурно-

пізнавальний проєкт 

«ФЛОРАМІК-ПАРК» (світ 

дивовижної кераміки); 

відеозйомку проведено 

23.03.2021; 26.03.2021; 27.03.2021 

 

51.  Інвентаризація туристичних об’єктів, закладів розміщення та 

закладів харчування регіону 

 

додатково до 

плану 

-“- Станом на 31.03.2021 здійснено 

моніторинг 62 готелів та 194 

закладів з тимчасового 

розміщення. Процес оновлення 

бази закладів харчування триває 
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52.  Зустріч молоді із учасниками Революції Гідності та 

учасниками АТО/ООС до Дня Героїв Небесної Сотні на базі 

кав’ярні «Поруч», м. Краматорськ 

 

19 лютого ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 20.02.2021 

 

53.  Відкриття центру соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства, м. Покровськ 

 

лютий -“- Перенесено на липень 2021 року 

54.  Відкриття молодіжного центру – простору відповідальних 

чоловіків «Тато Хаб», м. Краматорськ 

 

лютий -“- Перенесено на травень 2021 року 

55.  Відкриття консультативного центру для кривдників, 

м. Костянтинівка 

 

 

березень -“- Перенесено на вересень 2021 року 

56.  Засідання комісії по відбору навчальних закладів для 

організації професійного навчання зареєстрованих 

безробітних та їх проживання під час навчання (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

Не було потреби 
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57.  Засідання координаційної ради служби у справах дітей 

облдержадміністрації: «Про підсумки роботи служб у справах 

дітей Донецької області у 2020 році та основні завдання 

діяльності служб на 2021 рік» 

лютий ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 26.02.2021 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

58.  Засідання: 

     експертно-перевірної комісії державного архіву області; 

 

 

     науково-методичної ради державного архіву Донецької 

області 

щомісяця, 

ІІІ декада 

 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Проведено: 

20.01.2021; 25.01.2021; 01.02.2021; 

12.02.2021; 19.02.2021; 03.03.2021; 

24.03.2021; 

26.02.2021; 26.03.2021 

 

59.  Координаційна рада за участю громадських організацій 

(федерацій) з видів спорту Донецької області 

 

ІІІ декада 

лютого 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

11.03.2021 

60.  Атестаційна комісія з визначення кваліфікаційного рівня 

тренерів (тренерів – викладачів) для присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

щомісяця, 

ІІІ декада 

-“- Проведено в режимі онлайн: 

27.01.2021, 23.02.2021, 31.03.2021 
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61.  Координаційна рада з питань олімпійської підготовки та 

забезпечення олімпійців 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

21.01.2021, 29.01.2021, 02.02.2021, 

03.02.2021, 10.02.2021, 24.02.2021, 

05.03.2021, 11.03.2021, 18.03.2021, 

22.03.2021, 25.03.2021 

 

62.  Координаційна рада розвитку фізичної культури та спорту 

серед осіб з інвалідністю 

додатково до 

плану 

-“- Проведено в режимі онлайн 

30.03.2021 

 

63.  Організація надання допомоги населенню відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року 

№ 21 «Про затвердження Порядку надання гуманітарної та 

іншої допомоги населенню Донецької та Луганської 

областей» 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу проводилось 

поповнення регіонального 

матеріального резерву Донецької 

області будівельними матеріалами 

та паливом 

 

64.  Організація, координація та сприяння операторам 

розмінування та суб’єктам протимінної діяльності у 

забезпеченні безпечного проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Протягом кварталу опрацьовано 

112 заявок на проведення робіт 
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СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

65.  Організаційне забезпечення участі міських, селищних, 

сільських голів, голів райдержадміністрацій, керівників 

військово – цивільних адміністрацій області у заходах, які 

проводяться в облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Засідання колегії 

облдержадміністрації в режимі 

онлайн: 28.01.2021; 23.02.2021; 

25.03.2021 

 

66.  Забезпечення виконання протокольних заходів та 

організаційне забезпечення: 

     робочих поїздок вищих посадових осіб України, керівників 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

до області; 

     робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації до територіальних 

громад, районів області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне забезпечення участі 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

Кириленка П.О.: у заходах з 

передачі основної та спеціальної 

пожежно-рятувальної техніки, 

спорядження та обладнання до 

ГУ ДСНС України у Донецькій 

області разом з заступником 

голови Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій 

Ільченко М.В. (26.01.2021, 

м. Краматорськ); 

у заходах під час робочого візиту 

Президента України 

Зеленського В.О. до Донецької 

області (11.02.2021); 

у заходах під час робочої поїздки 

Міністра розвитку громад та 

територій України О.М. Чернишова 

до Донецької області (16.03.2021 - 

мм. Краматорськ, Слов’янськ). 
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МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Кириленка П.О. в 

міста та райони області: під час 

візиту генерального директора 

ДК «Укроборонпром» 

Гусєва Ю.В. в рамках робочого 

візиту до Донецької області 

(21.01.2021 - 22.01.2021 

мм. Торецьк, Костянтинівка, 

Краматорськ); 

до м. Маріуполь для участі у 

мітингу-реквіємі з покладанням 

квітів до пам’ятного знаку 

«Загиблим у неоголошеній війні» 

(24.01.2021); 

по м. Краматорськ для участі в 

урочистому заході з нагоди 

вручення 9 службових автомобілів 

в рамках проєкту «Поліцейський 

офіцер громади» (09.02.2021); 

по м. Краматорськ для відкриття 

відділення екстреної медичної 

допомоги комунального 

некомерційного підприємства 

«Міська лікарня № 3» 

Краматорської міської ради 

(09.02.2021); 
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МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до м. Костянтинівка для відкриття 

відділення екстреної медичної 

допомоги комунального 

некомерційного підприємства 

«Багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування 

Костянтинівської міської ради», 

до селища Клебан Бик 

(Іллінівська ТГ) для відкриття 

амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини селища 

Клебан-Бик комунального 

некомерційного підприємства 

Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району 

Донецької області «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» (12.02.2021); 

до Покровського району для 

представлення новопризначеного 

голови райдержадміністрації 

(22.02.2021 м. Покровськ); 

по м. Краматорськ для участі в 

урочистому відкритті льодової 

арени «Краматорськ» 

(05.03.2021); 

до м. Лиман для участі в 

закладенні першого «каменю» під 

будівництво Лісового насіннєво-

селекційного центру в рамках 
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МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програми Президента «Велике 

будівництво» (13.03.2021); 

по м. Краматорськ для участі в 

урочистих заходах з відзначення 

29-ї річниці створення Служби 

безпеки України (24.03.2021); 

до м. Бахмут для відкриття 

соціального центру у форматі 

«Прозорий офіс» та до м. Соледар 

для участі в урочистому відкритті 

нового екскурсійного маршруту 

на руднику №1 ДП «Артемсіль» 

(30.03.2021). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок: 

першого заступника голови 

облдержадміністрації Мороза І.В. 

до м. Краматорськ для 

представлення новопризначеного 

голови Краматорської 

райдержадміністрації 

(12.03.2021); 

заступника голови 

облдержадміністрації 

Клюшникова Дениса для 

представлення новопризначених 

голів райдержадміністрацій: до 

м. Маріуполь (18.02.2021), до 

м. Бахмут (03.03.2021); 

заступника голови 
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МОСІНА Ольга 

– начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

облдержадміністрації Філашкіна 

Вадима для представлення 

новопризначеного голови 

райдержадміністрації та 

керівників військово-цивільних 

адміністрацій: до м. Волноваха 

(03.03.2021), до селища Сартана 

Маріупольського району та 

м. Волновахи (15.03.2021), до 

м. Авдіївки Покровського району 

(17.03.2021), до м. Мар’їнка 

Покровського району (30.03.2021) 

 

67.  Проведення аналізу за 2020 рік: 

    стану роботи зі здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у Донецькій області; 

    організаційної роботи виконавчих органів міських рад, 

райдержадміністрацій; 

    стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою 

облдержадміністрацією за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 

 

ІІІ декада січня 

 

-“- Аналіз підготовлено: 

20.01.2021; 

 

 

29.01.2021; 

 

20.01.2021 

 

68.  Підготовка аналізу виконання плану роботи 

облдержадміністрації на ІV квартал 2020 року 

 

до 20 січня -“- Аналіз виконання плану роботи 

облдержадміністрації на 

ІV квартал 2020 року 

підготовлено 19.01.2021 
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69.  Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за ІV квартал 2020 року 

січень 

 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом січня 2021 року 

проведено аналіз стану 

виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах 

облдержадміністрації, 

територіальних органах 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за 

ІV квартал 2020 року 

 

70.  Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 

реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 

 

протягом 

кварталу 

 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

 

Робота проводилася протягом 

кварталу 

 

71.  Організація проведення вручення державних та урядових 

нагород України, відзнак облдержадміністрації видатним 

працівникам Донецької області 

протягом 

кварталу 

 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу державні та 

урядові нагороди не вручалися 
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72.  Технічна підтримка роботи серверів облдержадміністрації 

(сервер вебсайтів, поштовий сервер, файловий сервер, сервер 

електронного документообігу та ІP-телефонії 

облдержадміністрації) 

 

протягом 

кварталу 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

Роботи проводились протягом 

кварталу 

73.  Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 

апараті облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

74.  Підтримка роботи в системі електронної корпоративної 

пошти між структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування 

та апарату облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

75.  Розробка: 

     плану заходів із забезпечення захисту інформації в 

інформаційно – телекомунікаційному середовищі апарату 

облдержадміністрації; 

     документації щодо створення та впровадження 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованих 

системах класу 1 в апараті облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

76.  Технічна підтримка роботи мережевого обладнання, 

проведення нарад, конференцій, семінарів, засідань колегії 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

77.  Розробка тендерної документації та проведення процедур 

закупівлі для апарату облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 
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78.  Прийняття і узагальнення інформації про стан виконання 

Плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії 

відкритих даних в області 

 

І декада січня 

 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

Узагальнено та 09.01.2021 

направлено Міністерству 

цифрової трансформації України 

інформацію про стан виконання 

Плану дій з реалізації принципів 

Міжнародної хартії відкритих 

даних в області 

79.  Складання статистичних звітів та аналітичної довідки про 

підсумки роботи із зверненнями громадян для надання: 

 

     Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

     Офісу Президента України; 

     голові облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово-цивільної адміністрації 

 

 

 

 

до 15 січня 

до 20 січня 

до 30 січня 

-“- Направлені статистичні звіти та 

аналітичні довідки про підсумки 

роботи із зверненнями громадян: 

15.01.2021; 

19.01.2021; 

28.01.2021 

80.  Прийняття і узагальнення статистичних звітів, що надійшли 

до облдержадміністрації за 2020 рік від місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

області щодо: 

     роботи зі зверненнями громадян та аналіз звернень 

громадян; 

     забезпечення доступу до публічної інформації та аналізів 

запитів на публічну інформацію 

 

до 05 січня -“- Прийнято та узагальнено 

статистичні звіти за 2020 рік. 

Підготовлено та 22.01.2021 

направлено до Офісу Президента 

України інформацію щодо 

виконання деяких пунктів Указу 

Президента України від 05 травня 

2011 року № 547/2011 «Питання 

забезпечення органами виконавчої 

влади доступу до публічної 

інформації» 
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81.  Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 

робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу вжито 

необхідних заходів щодо 

недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час 

проведення будь-яких видів 

секретних робіт та відвідування 

облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

82.  Подання на державну реєстрацію розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації до Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків), які носять міжвідомчий 

характер або можуть зачіпати інтереси населення, та 

забезпечення їх оприлюднення в установленому 

законодавством порядку 

 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Забезпечено подання на державну 

реєстрацію 7 розпоряджень 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

83.  Розробка та затвердження: 

     «Звіт (Зведений звіт) про результати діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту» за формою 1-ДВА, затвердженою 

наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 

2014 року № 347 за 2020 рік; 

     Програми забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту в секторі внутрішнього аудиту 

Донецької облдержадміністрації на 2021 рік 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

з 01.01.2021 по 25.01.2021; 

 

 

 

з 15.12.2020 по 11.01.2021 
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IV. Перевірка (вивчення) стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, делегованих повноважень, програмних 

заходів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  

та надання їм методичної допомоги 

 Перевірка (вивчення) стану справ у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування  

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

1.  Надання оперативної консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації, фінансовим органам 

райдержадміністрацій та виконавчим комітетам міських, 

селищних, сільських рад, з питань, що належать до 

компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

 

Оперативна консультативна 

допомога надавалася протягом 

кварталу 

 

2.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України: 

     про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 

     про забезпечення участі громадськості у роботі 

громадських рад при виконавчих органах місцевих рад 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Консультативна допомога 

надавалась протягом кварталу 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 
3.  Надання методичної допомоги виконавчим органам 

сільських, селищних, міських рад, райдержадміністраціям 

щодо: 

     виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 

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

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор депар-

таменту еконо-

міки облдержад-

міністрації 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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влади через центри надання адміністративних послуг» (із 

змінами); 

     реалізації проєкту «Розвиток мережі Центрів надання 

адміністративних послуг, підвищення якості і доступності 

надання адміністративних послуг суб`єктам підприємницької 

діяльності та мешканцям Донецької області» 

 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

4.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам 

облдержадміністрації, які здійснюють управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебуває в управлінні обласної ради, з питань виконання 

повноважень, передбачених Законом України «Про 

військово-цивільні адміністрації» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

5.  Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, 

господарським товариствам стосовно: 

     реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно об’єктів державного майна, які перебувають у сфері 

управління облдержадміністрації; 

     підготовки інформації для внесення змін до Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 

«Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів 

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

майна, які перебувають у сфері управління 

облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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6.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо: 

     організації роботи з підготовки до Антимонопольного 

комітету України повідомлень про державну допомогу 

суб’єктам господарювання; 

     планування та здійснення публічних закупівель; 

     розробки інвестиційних програм і проєктів, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 
 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

7.  Надання методичної допомоги територіальним громадам 

щодо роз’яснень переваг Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» 
 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

8.  Надання консультативної допомоги головам міським, 

селищним та сільським головам представникам 

територіальних громад з питань формування та розвитку 

територіальних громад області 
 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

9.  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 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації з питань здійснення зовнішніх зносин 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

надавалась протягом кварталу 
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(на виконання указів Президента України від 18 вересня 

1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 

зовнішніх зносин» (зі змінами) та 05 березня 2002 року 

№ 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями» (зі змінами); 

     органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування з питань науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інтелектуальної власності, виставково-конгресної 

діяльності, маркетингу територій; 

     відносно залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги щодо підтримки реалізації 

проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

придбані за кошти міжнародної технічної допомоги 

 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

10.  Тематична перевірка діяльності Слов’янської міської ради 

щодо здійснення контролю за належною організацією 

обслуговування населення підприємствами житлово-

комунального господарства 

 

лютий ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено 25.02.2021 
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11.  Здійснення контролю за виконанням Лиманською міською 

радою делегованих повноважень органів виконавчої влади 

відповідно до: 

     пп. 2 п. «б» частини першої ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: організація роботи, 

пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру 

населених пунктів; 

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

місцеве самоврядування в Україні»: здійснення в 

установленому порядку державного контролю за 

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної 
документації при плануванні та забудові відповідних територій 
 

березень ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 22.03.2021 

 

12.  Надання методичної та практичної допомоги з питань 

розроблення містобудівною документації: 

     Маріупольській міській раді; 

     Андріївській сільській територіальній громаді; 

     Краматорській міській територіальній громаді; 

     Мирноградській міській територіальній громаді; 

     Слов’янській міській територіальній громаді; 

     Лиманській міській територіальній громаді; 

     Великоновосілківській селищній територіальній громаді; 
     Соледарській міській територіальній громаді 
 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Допомогу надано: 

 

25.01.2021; 

09.03.2021; 

14.01.2021; 

18.01.2021; 

17.02.2021; 

23.02.2021; 

11.03.2021; 

26.03.2021 

13.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 

селищних, сільських рад, підприємствам агропромислового 

комплексу, фермерським господарствам щодо порядку 

використання коштів, які надходять із Державного бюджету 

на фінансування загальнодержавних програм 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор департа-
менту агропро-

мислового роз-

витку та земель-
них відносин 

облдержадміністр

ації 

Методична і практична допомога 

надавалась протягом кварталу 
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14.  Перевірка стану справ щодо виконання вимог пп.3, 

пп. 9 п. «б» частини 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» на території: 

     Шахівської сільської ради; 

     Званівської сільської ради; 

     Черкаської селищної ради 

 

 

 

 

січень 

лютий 

березень 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено: 

 

 

04.02.2021; 

23.02.2021; 

31.03.2021 

 

КЛЮШНИКОВ Денис - заступник голови облдержадміністрації 

15.  Аналіз інформацій лікувально – профілактичних закладів 

щодо виконання програм соціально – економічного розвитку 

на 2020 рік та І квартал 2021 року за розділом «Охорона 

здоров’я» у Вугледарській міській раді 

 

березень КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

 

16.  Перевірка забезпечення розвитку всіх видів медичного 

обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі 

лікувальних закладів усіх форм власності на території 

Вугледарської міської ради 

 

 

 

березень -“- Не проводилось у зв’язку з 

карантином 
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17.  Моніторинг: 

     проходження підприємствами паливно – енергетичного 

комплексу області осінньо – зимового періоду 2020 – 

2021 років; 

     стану виплати заробітної плати на державних 

вугледобувних підприємствах області 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

 

Моніторинг здійснюється 

постійно 

 

КОСТЮНІНА Юлія - заступник голови облдержадміністрації 
18.  Здійснення перевірок демонстраторів фільмів щодо 

додержання вимог законодавства у галузі кінематографії 

 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Протягом кварталу (щомісяця) 

систематично здійснюються 

перевірки 10 установ, що 

здійснюють демонстрацію фільмів 

щодо додержання вимог 

законодавства у галузі 

кінематографії 

 

19.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України в галузі культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Допомогу надано: 05.01.2021, 

25.01.2021, 19.01.2021; 26.01.2021; 

02.02.2021; 16.02.2021 
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20.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з: 

     питань ліцензування закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти; 

     питань організації роботи на порталі інформаційної 

системи управління освітою; 

     профілактики невиробничого травматизму; 

     охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

     питань впровадження інформаційної системи управління 

освітою (ІСОУ) закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти області; 

     питань роботи центрів професійної досконалості; 

     питань управлінської діяльності в освітній сфері 

територіальних громад 

 

 

протягом 

кварталу 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Консультативна допомога 

надавалась протягом кварталу: 

18.01.2021-30.01.2021; 01.02.2021-

26.02.2021; 

18.01.2021-30.01.2021; 01.02.2021-

26.02.2021; 

13.01.2021; 09.02.2021; 18.03.2021; 

14.01.2021; 10.02.2021; 17.03.2021; 

18.01.2021-30.01.2021; 01.02.2021-

26.02.2021; 

 

20.01.2021; 17.02.2021; 05.03.2021; 

19.01.2021; 11.02.2021; 22.03.2021 

 

21.  Моніторинг: 

     кількості внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти 

області; 

     усунення порушень з пожежної безпеки у закладах освіти 

області; 

     виконання Регіонального плану заходів щодо створення 

належних умов для безпечного харчування у закладах освіти 

Донецької області на 2019-2022 роки; 

     працевлаштування випускників зимового випуску закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області; 

     стану справ освітньої сфери у закладах освіти 

 

 

протягом 

березня 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

 

протягом 

березня 

протягом 

кварталу 

 

 

-“- Проведено: 

17.03.2021 – 19.03.2021; 

 

19.01.2021;17.02.2021–19.02.2021; 

18.03.2021 – 20.03.2021; 

15.01.2021–20.01.2021; 16.02.2021-

18.02.2021; 12.03.2021-17.03.2021; 

 

02.03.2021 – 05.03.2021; 

 

18.01.2021–30.01.2021; 01.02.2021-

26.02.2021 
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22.  Вивчення управлінської діяльності управлінь (відділів) освіти 

Дружківської, Краматорської, Лиманської територіальних 

громад щодо організації навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивних групах/класах 

 

лютий СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 24.02.2021 

23.  Надання практичної допомоги управлінням праці та 

соціального захисту населення міських рад та 

райдержадміністрацій з питань надання пільг, компенсацій, 

житлових субсидій, допомог 

 

протягом 

кварталу 

 

ТОКАРЕВА 

Олена - 

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Допомогу надано: 

управлінню праці та соціального 

захисту населення Краматорської 

міської ради - 06.01.2021, 

18.01.2021, 25.02.2021; 

управлінню соціального захисту 

населення Нікольської 

райдержадміністрації - 14.01.2021; 

управлінню соціального захисту 

населення Мар’їнської 

райдержадміністрації–05.01.2021, 

18.01.2021; 

управлінню соціального захисту 

населення Дружківської міської 

ради – 25.02.2021, 11.03.2021; 

управлінню соціального захисту 

населення військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк – 

19.02.2021 
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24.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Сіверської міської ради делегованих повноважень органів 

виконавчої влади відповідно до пп. 7 п. «б» ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

лютий ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 11.02.2021 

 

25.  Вивчення системи роботи служби у справах дітей 

Краматорської міської ради 

 

березень -“- Проведено 30.03.2021 

26.  Перевірка умов проживання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу у: 

     м. Сіверськ; 

     м. Краматорськ 

 

 

 

 

лютий 

березень 

-“- Проведено: 

 

 

11.02.2021; 

не проводилась 

 

27.  Надання методичної допомоги начальникам та спеціалістам 

служб у справах дітей області: «Виявлення та ведення обліку 

дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм 

відповідного статусу» 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 11.03.2021 

28.  Комплексна перевірка організації роботи Маріупольського 

міського центру зайнятості 

 

березень РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Проведено з 09.03.2021 по 

19.03.2021 
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29.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам у 

справах сім’ї та молоді: 

     Андріївської сільської територіальної громади; 

     Бахмутської міської територіальної громади; 

     Білозерської міської територіальної громади; 

     Званівської сільської територіальної громади; 

     Соледарської міської територіальної громади; 

     Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації; 

     Часовоярської міської територіальної громади; 

     Торецької міської військово-цивільної адміністрації; 

     Іллінівської сільської територіальної громади; 

     Дружківської міської територіальної громади; 

     Черкаської селищної територіальної громади; 

     Сіверської міської територіальної громади; 

     Лиманської міської територіальної громади; 

     Святогірської міської територіальної громади; 

     Костянтинівської міської територіальної громади; 

     Курахівської міської територіальної громади; 

     Миколаївської міської територіальної громади; 

     Краматорської міської територіальної громади; 

     Старомлинівської сільської територіальної громади; 

     Великоновосілківської селищної територіальної громади; 

     Комарської сільської територіальної громади; 

     Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації; 

     Хлібодарівської сільської територіальної громади; 

     Покровської міської територіальної громади; 

     Маріупольської міської територіальної громади 

 

 

 

 

 

січень 

лютий 

березень 

додатково до 

плану 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Допомогу надано: 

 

28.01.2021; 

22.01.2021; 

допомога не надавалася; 

14.01.2021; 

14.01.2021; 

22.01.2021; 

22.01.2021; 

22.01.2021; 

27.01.2021; 

28.01.2021; 

29.01.2021; 

29.01.2021; 

05.02.2021; 

05.02.2021; 

09.02.2021; 

11.02.2021; 

12.02.2021; 

17.02.2021; 

16.03.2021; 

16.03.2021; 

16.03.2021; 

23.03.2021; 

23.03.2021; 

23.03.2021; 

30.03.2021 
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30.  Здійснення контролю за виконанням делегованих 

повноважень органів виконавчої влади: 

     Андріївської сільської територіальної громади; 

     Бахмутської міської територіальної громади; 

     Білозерської міської територіальної громади 

 

 

 

січень 

лютий 

березень 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 

 

28.01.2021; 

22.01.2021; 

30.03.2021 

 

ФІЛАШКІН Вадим - заступник голови облдержадміністрації 

31.  Комплексна технічна перевірка стану готовності 

територіальної автоматизованої системи централізованого 

оповіщення з включенням електросирен та інших технічних 

засобів оповіщення та доведенням до населення навчальної 

інформації в сфері цивільного захисту 

 

24 березня БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 25.03.2021 

32.  Перевірка достовірності формування звітних документів та 

надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 

культури і спорту в Слов’янській міській раді 

 

ІІІ декада 

березня 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 
управління 

фізичної культури 

та спорту 
облдержадміністр

ації 

Проведено 31.03.2021 
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33.  Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 

виконавчого комітету Слов’янської міської ради 

 

ІІІ декада 

березня 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 31.03.2021 

 

34.  Надання методичної і практичної допомоги архівним 

установам області, підприємствам, організаціям, установам 

обласного підпорядкування та територіальним органам 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 

підготовці документів з організації діловодства і архівної 

справи 

 

протягом 

кварталу 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Методична та практична допомога 

здійснювалась протягом кварталу 

35.  Комплексна перевірка: 

     департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

     державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками у Донецькій області; 

     Сіверсько-Донецького басейнового управління водних 

ресурсів 

 

ІІІ декада 

березня 

 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Перенесено на квітень 2021 року; 

 

перенесено на вересень 2021 року; 

 

проведено 17.03.2021 

 

36.  Тематична перевірка: 

     в рамках огляду – конкурсу архівного відділу 

Краматорської міської ради; 

     упорядкування документів ліквідованого департаменту 

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, які будуть 

передаватися до держархіву області 

ІІІ декада 

березня 

 

додатково до 

плану 

 

-“- перенесено на квітень 2021 року; 

 

 

проведено 17.03.2021 
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СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

37.  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, кіберзахисту ПК та мереж 

протягом 

кварталу 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник 

відділу 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 

 

38.  Перевірка та надання консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям з 

питань додержання законодавства у сфері ІТ 
 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Перевірка не здійснювалась 

 

39.  Вивчення на відповідність вимогам нормативних актів стану 

справ щодо організації діловодства та контролю в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 
 

Не проводилось у зв’язку із 

здійсненням комплексу заходів, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню на 

території області гострої 

респіраторної хвороби COVID - 

19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

40.  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); 

протягом 

кварталу 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  
начальник від-

ділу адміністру-

вання Держав-

ного реєстру 
виборців обл-

держадміністрації 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 
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     впровадженням організаційних та інженерно-технічних 

заходів комплексної системи захисту інформації відділами 

ведення Державного реєстру виборців 

 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

41.  Здійснення контролю за виконанням доручень служби 

розпорядника реєстру виборців Центральної виборчої комісії 

відділами ведення Державного реєстру виборців 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

42.  Надання консультативно-методичної допомоги відділам 

ведення Державного реєстру виборців з питань поповнення та 

використання бази даних Реєстру 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Консультативно–методична 

допомога надавалася протягом 

кварталу 

 

43.  Здійснення контролю за виконанням делегованих 

повноважень органів виконавчої влади: 

     Костянтинівською міською радою; 

     Дружківською міською радою 

 

березень -“- 

 

Контроль здійснено 18.03.2021 

 

44.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

об’єднаним територіальним громадам з питань організаційної 

роботи 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

органам виконавчої влади, 

органам місцевого 

самоврядування та об’єднаним 

територіальним громадам з питань 

організаційної роботи надавалася 

протягом кварталу 
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45.  Надання практичної та методичної допомоги працівникам 

режимно-секретних органів міських рад, 

райдержадміністрацій, структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Практична та методична допомога 

надавалася протягом кварталу в 

індивідуальному порядку 

 

46.  Перевірка наявності вхідних, підготовлених та інвентарних 

секретних документів, взятих на облік протягом ІV кварталу 

2020 року та за 2020 рік 

 

січень -“- Проведено 14.01.2021 

47.  Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 

громадян (за окремим графіком) 

 

щомісяця 

 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

Проведено 12.02.2021 

(виконавчий комітет Бахмутської 

міської ради); 12.03.2021 

(військово-цивільна адміністрації 

м. Авдіївка) 

48.  Проведення моніторингу виконання виконавчими органами 

міських рад делегованих повноважень органів виконавчої 

влади в частині забезпечення вимог законодавства щодо 

розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом 

цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форм власності (за окремим планом) 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 12.02.2021 

(виконавчий комітет Бахмутської 

міської ради) 
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49.  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 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

03.03.2021 проведено онлайн-

семінар «Про забезпечення 

конституційних прав громадян на 

звернення та доступ до публічної 

інформації» 

 

50.  Проведення аудиту в комунальному некомерційному 

підприємстві «Обласний центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф» 

25 січня –  

12 березня 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 25.01.2021 по 

26.03.2021 

 

51.  Перевірка додержання антикорупційного законодавства у 

діяльності: 

     комунального підприємства «Автотранспортне 

підприємство»; 

     комунального підприємства «Регіональний ландшафтний 

парк «Краматорський»; 

     комунального некомерційного підприємства «Медичний 

центр з профілактики та лікування залежності 

м. Краматорськ»; 

 

 

 

ІІІ декада січня 

 

І декада лютого 

 

ІІ декада лютого 

 

 

 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

 

28.01.2021, підготовлено довідку 

від 02.02.2021 № 30/0/245-21; 

23.02.2021, підготовлено довідку 

від 25.02.2021 № 61/0/245-21; 

11.02.2021, підготовлено довідку 

від 18.02.2021 № 50/0/245-21; 
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     обласної дитячо – юнацької спортивної школи для дітей 

сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків; 

     Краматорського навчально – реабілітаційного центру 

«Гайок» 

 

І декада березня 

 

ІІ декада 

березня 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

04.03.2021, підготовлено довідку 

від 04.03.2021 № 71/0/245-21; 

15.03.2021, підготовлено довідку 

від 16.03.2021 № 81/0/245-21 

 

 Семінари, навчання:   

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Організація і проведення в структурних підрозділах апарату 

облдержадміністрації, структурних підрозділах 

облдержадміністрації стажування посадових осіб виконавчих 

органів міських рад, державних службовців 

райдержадміністрацій та працівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

 

згідно з планами 

стажування 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу стажування не 

проводилось 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 
2.  Семінар-нарада для начальників і спеціалістів служб у 

справах дітей міських рад та райдержадміністрацій, 

керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 

дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

 

 

щомісяця 

 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

Проведено 14.01.2021; 19.02.2021, 

19.03.2021 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 94 

3.  Семінар-нарада із завідувачами інформаційно–

консультаційних центрів Національної служби посередництва 

і примирення в містах і районах області 

 

лютий ХІМЧАК Артур-

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 24.02.2021 

4.  Семінар для спеціалістів базових центрів зайнятості з 

актуальних питань організації та проведення роботи з 

напрямків: «Профорієнтація» та «Підприємництво» 

 

березень РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного центру 

зайнятості 

 

Проведено 10.03.2021 

 

5.  Тренінг для спеціалістів базових центрів зайнятості на тему: 

«Ефективність телефонного спілкування» 

 

січень -“- Проведено 26.01.2021 

6.  Методичний онлайн – семінар для уповноважених осіб з 

надання статусу особам, які постраждали від торгівлі людьми 

 

березень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Проведено 25.03.2021 
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7.  Онлайн-конференція: «Обговорення проєкту Державної 

цільової програми «Молодь України» 

 

додатково до 

плану 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 28.01.2021 

8.  Онлайн – семінар: «Цифрова молодіжна робота» 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено 02.02.2021 

9.  Вебінар: «Теоретичні та практичні аспекти мотивації 

кривдників до проходження корекційної програми» 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено 05.02.2021 

10.  Семінар: «Громадська освіта як інструмент розвитку 

молодіжного центру» 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено з 26.02.2021 по 

28.02.2021, м. Святогірськ 

11.  Семінар – навчання по підготовці спеціалістів щодо реалізації 

проєктів «Школа подружнього життя» 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено в режимі онлайн 

19.03.2021 

12.  Семінар – тренінг за програмою: «Молодіжний працівник» додатково до 

плану 

 

-“- Проведено з 29.03.2021 по 

31.03.2021, с. Лисівка, 

Покровський район 

 

13.  Локальний тренінг: «Активні громадяни» додатково до 

плану 

 

-“- Проведено з 25.01.2021 по 

27.01.2021, з 22.02.2021 по 

24.02.2021 
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14.  Онлайн – тренінг з навчально – креативної програми для 

молоді «PROнавички майбутнього» 

додатково до 

плану 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 02.03.2021, 04.03.2021, 

09.03.2021 

 

15.  Обласна науково-практична конференція учнівської та 

студентської молоді «Біологічні дослідження та 

винахідництво» 

 

І декада січня СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 30.01.2021 

16.  Проміжна сесія обласної очно-заочної школи «Юний 

дослідник» (науково-практична конференція) 

 

 

ІІІ декада січня 

 

-“- Проведено 18.01.2021-24.01.2021 

17.  Обласний семінар для керівників гуртків інформаційно-

технічного профілю та цифрової фотографії 

 

 

 

І декада лютого -“- Проведено 09.02.2021 
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ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

18.  Навчальний семінар на тему: «Організація ведення 

діловодства та архівного зберігання» в територіальних 

громадах: 

     Бахмутського району; 

     Покровського району; 

 

     Краматорського району 

 

 

 

І декада лютого 

ІІІ декада 

березня 

ІІІ декада 

березня 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено в режимі онлайн: 

 

 

04.03.2021; 

перенесено на квітень 2021 року; 

 

перенесено на квітень 2021 року 

 

19.  Практичний семінар з проблемних питань підготовки 

документів до передавання на архівне зберігання для 

співробітників: 

     Головного управління Держпраці у Донецькій області; 

     Головного управління Держгеокадастру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

ІІ декада лютого 

І декада березня 

-“- Проведено: 

 

 

04.03.2021; 

перенесено на квітень 2021 року 

 

20.  Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною 

культурою та спортом виконкомів міських, селищних, 

сільських рад, райдержадміністрацій, військово-цивільних 

адміністрацій: «Про підсумки формування річного звіту 2020 

року за формою № 2-ФК», «Про підсумки  формування 

річного звіту 2020 року за формою № 5-ФК», «Про сприяння 

розвитку в регіоні фізичної культури і спорту серед дітей з 

інвалідністю в рамках децентралізації влади і введення 

інклюзивної освіти», «Про реєстрацію в регіоні спортивних 

рекордів і досягнень, встановлених спортсменами області», 

«Про підготовку і проведення спартакіади серед допризовної 

молоді у 2021 році», «Про моніторинг розміщення щодо 

розвитку сфери фізичної культури та спорту на вебсайті 

управління» 

ІІІ декада 

березня 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

25.03.2021 
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СВИНАРЕНКО Олег – керівник апарату облдержадміністрації 

21.  Семінар-тренінг в режимі онлайн на знання 

антикорупційного законодавства співробітниками 

комунальних підприємств, що перебувають в управлінні 

структурних підрозділів облдержадміністрації (за окремим 

графіком) 

 

протягом 

кварталу 

 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 14.01.2021; 

18.01.2021; 20.01.2021; 22.01.2021 

22.  Семінар – тренінг на знання антикорупційного законодавства 

співробітниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації (за окремим графіком) 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено: 27.01.2021; 

29.01.2021; 03.02.2021; 05.02.2021; 

10.02.2021; 12.02.2021; 17.02.2021; 

19.02.2021; 22.02.2021; 24.02.2021; 

26.02.2021; 01.03.2021; 03.03.2021; 

05.03.2021; 10.03.2021; 12.03.2021 

 

 

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 

облдержадмініст

рації, 

територіальних 

органів 

міністерств та 

інших 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади 

Інформування населення 

здійснювалось протягом кварталу 

КИРИЛЕНКО Павло - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 
3.  Проведення роботи щодо роз’яснення норм податкового 

законодавства та інформаційної підтримки платників 

податків 

 

протягом 

кварталу 

ДОЛОЗІНА 

Ірина –  

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 
 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

4.  Медіа-супровід: 

    робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 

    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації по території 

області та за її межами 
 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА Тетяна– 

начальник 
управління 

інформаційної 

діяльності та 
комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністр
ації 

Протягом кварталу забезпечено 

медіа-супровід 
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5.  Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступників голови облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА 

Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

 

Протягом кварталу забезпечено 

щоденний моніторинг ЗМІ, а 

також щотижневий моніторинг з 

питань поширення інформації 

щодо протидії розповсюдженню 

COVID-19 

 

6.  Збір та розміщення інформації на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснюється постійно 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

7.  Інформаційний супровід: 

     спільного з Литовською Республікою проєкту «Оснащення 

освітнім і спортивним обладнанням загальноосвітньої школи 

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

     проєкту ТОВ «Вінд Фарм» з будівництва вітропарку на 

території Донецької області 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено (Листи від 23.02.2021 

№ 190/61-21/02-26, від 26.02.2021 

№ 0.2/14-1033/4-21, від 24.03.2021 

№ 0.1/22/641/0/2-21) 
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КОСТЮНІНА Юлія – 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 Артур-

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Підготовлено та розміщено на 

вебсайті НСПП 14 інформаційних 

матеріалів, на вебсайті сторін 

соціального діалогу – 10 

інформаційних матеріалів 

9.  Проведення «прямої телефонної лінії» обласного центру 

зайнятості з населенням області з питань зайнятості 

 

щодня 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Протягом кварталу надійшло 240 

звернень. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 

10.  Забезпечення висвітлення в місцевих та відомчих засобах 

масової інформації, на вебсайтах Пенсійного фонду України, 

Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області результатів роботи органів Фонду області 

щодо реалізації державної політики в сфері пенсійного 

забезпечення 

протягом 

кварталу 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

З метою роз’яснення актуальних 
питань діяльності органів Фонду в 
області проведено: 
473 виступів у засобах масової 
інформації, в тому числі 199 - на 
телебаченні, 210 - на радіо, 64 - у 
пресі; 
2,8 тис. публікацій на вебресурсах; 
74 прес-конференції, брифінги та 
засідання круглого столу; 
461 зустрічі в трудових колективах; 
68 - з мешканцями за місцем 

проживання 
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СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

11.  Забезпечення оприлюднення на вебсайті 

облдержадміністрації розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації, які носять міжвідомчий характер або можуть 

зачіпати інтереси населення 

 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Оприлюднення розпоряджень 

здійснювалось протягом кварталу 

12.  Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-

правовій системі «Ліга-Закон» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Підготовка матеріалів 

здійснювалась протягом кварталу 

 

13.  Оприлюднення та оновлення наборів даних на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних 

 

щодня 

 

ГОНЧАРОВА 

Олена - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

Оприлюднено 16 та оновлено 232 

набори даних на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих 

даних 

 

14.  Наповнення та оновлення інформації на сервісі «Е – 

ДОВІДКА» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Інформація на сервісі «Е – 

ДОВІДКА» наповнювалась та 

оновлювалась протягом кварталу 
 

15.  Взаємодія з державною установою «Урядовий контактний 

центр» 

 

щодня -“- 

 

Прийнято до розгляду 9806 

звернень. За цей же період 

відпрацьовано в електронній базі 

10357 звернень 
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16.  Організація проведення телефонного зв’язку з населенням 

«Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції 

облдержадміністрації 

 

щодня 

 

ГОНЧАРОВА 

Олена - 

начальник 
управління з 

питань звернень 

громадян та 
доступу до 

публічної 

інформації 
облдержадмі-

ністрації 

Проведення прийомів громадян 

скасовано до особливого 

розпорядження через 

встановлення карантину. 

Прийнято та забезпечено 

оперативний розгляд 943 звернень 

на «Гарячу лінію», у тому числі 15 

про надання безоплатної 

первинної правової допомоги 

 

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

памятним датам 

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

1.  Участь у заходах до: 

     6-ї річниці обстрілу російськими окупаційними військами 

блокпосту біля с. Бугас Волноваського району Донецької 

області; 

     Дня Соборності України; 

     6-ї річниці обстрілу російськими окупаційними військами 

житлових кварталів мікрорайону «Східний» м. Маріуполь 

Донецької області; 

     6-ї річниці обстрілу російськими окупаційними військами 

аеродрому та густонаселених районів м. Краматорськ 

Донецької області; 

     6-ї річниці обстрілу російськими окупаційними військами 

м. Бахмут Донецької області; 

     Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав; 

     Дня Героїв Небесної Сотні; 

     Дня українського добровольця 

 

13 січня 

 

 

22 січня 

24 січня 

 

 

10 лютого 

 

 

13 лютого 

 

15 лютого 

 

20 лютого 

14 березня 

ТЮРІНА Тетяна- 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Взято участь у заходах: 

13.01.2021; 

 

 

22.01.2021; 

24.01.2021; 

 

 

10.02.2021; 

 

 

12.02.2021; 

 

15.02.2021; 

 

18.02.2021, 19.02.2021, 20.02.2021; 

12.03.2021 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

2.  Проведення: 

     обласного фестивалю Різдвяних традицій «Різдвяне диво»; 

     обласної акції до Міжнародного дня пам'яті жертв 

Голокосту «Людської пам’яті свіча хай запалає…»; 

     І етапу Кубку Донецької області зі скелелазіння серед 

учнівської молоді «RockCup»; 

     обласної акції «З любов’ю в серці, з вірою в душі» до Дня 

Соборності України; 

 

     обласного етапу Міжнародного фестивалю-конкурсу 

«Перлини мистецтва»; 

     І етапу Чемпіонату Донецької області зі спортивного 

орієнтування серед учнівської молоді «DonOrientChamp»; 

     обласного етапу дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 

«Сурми звитяги»; 

     обласного фестивалю-естафети «ВІД ПИСАНКИ ДО 

ПИСАНКИ»; 

     обласного челенджу до Дня Героїв Небесної Сотні 

«Схиляємо голови перед героями!»; 

     чемпіонату з черлідингу у Донецькій області; 

 

     фестивалю «Мови різні – душа одна» до Міжнародного 

дня рідної мови; 

     обласного етапу Всеукраїнських змагань учнівської молоді 

з радіоелектронного конструювання; 

     всеукраїнського відкритого марафону з української мови 

імені Петра Яцика; 

 

 

 

ІІ декада січня 

ІІІ декада січня 

 

ІІІ декада січня 

 

ІІІ декада 

січня-ІІ декада 

лютого 

І декада лютого 

 

ІІ декада 

лютого 

ІІ декада 

лютого 

ІІ – ІІІ декади 

лютого 

ІІІ декада 

лютого 

ІІІ декада 

лютого 

ІІІ декада 

лютого 

ІІІ декада 

лютого 

протягом лютого 

 

 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

13.01.2021-19.01.2021; 

25.01.2021-28.01.2021; 

 

21.01.2021-24.01.2021; 

 

30.01.2021; 

 

 

05.02.2021; 

 

11.02.2021-14.02.2021; 

 

19.02.2021; 

 

15.02.2021-26.02.2021; 

 

18.02.2021-21.02.2021; 

 

22.02.2021-28.02.2021; 

 

25.02.2021; 

 

06.03.2021; 

 

01.02.2021-26.02.2021; 
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     обласного етапу Всеукраїнського фестивалю 

хореографічного мистецтва «Галицькі барви»; 

 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з писанкарства 

«Великодні писанки»; 

 

     обласного етапу Всеукраїнського дитячо-юнацького  

фестивалю-конкурсу мистецтв «Пісня над Бугом»; 

 

     обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край»; 

     обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (юніори) 

трасові моделі класи: G-12st, G-12, Вантажівка; 

     обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої 

художньої творчості «Єдина родина»; 

     обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 

«Дерзайте, ви талановиті» дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

     обласної конкурсу-виставки робіт з декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній 

дивограй»; 

     обласної заочної виставки-конкурсу писанкарства 

«Слобожанська писанка»; 

     щорічного обласного огляду-конкурсу самодіяльної 

художньої творчості у професійно-технічних навчальних 

закладах Донецької області; 

 

 

ІІІ декада 

лютого–ІІ декада 

березня 

ІІІ декада 

лютого–ІІ декада 

березня 

ІІІ декада 

лютого–ІІ декада 

березня 

ІІІ декада 

лютого–ІІ декада 

березня 

ІІ декада березня 

 

 

ІІ декада березня 

 

ІІ декада березня 

 

 

ІІ декада березня 

 

 

ІІІ декада березня 

 

ІІ – ІІІ декади 

березня 

 

 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2021; 

 

 

07.04.2021; 

 

 

23.02.2021-25.02.2021; 

 

 

22.02.2021-15.03.2021; 

 

 

перенесено на травень 2021 року; 

 

 

19.03.2021; 

 

22.03.2021-31.03.2021; 

 

 

22.03.2021-31.03.2021; 

 

 

17.02.2021-28.02.2021; 

 

перенесено на квітень 2021 року; 
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     щорічного обласного огляду-конкурсу з декоративно-

прикладної та фототворчості у професійно-технічних 

навчальних закладах; 

     відкритого Кубку Донецької області з пішохідного 

туризму в закритих приміщеннях; 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей 

та учнівської молоді «За нашу свободу» (заочно); 

     обласного фестивалю творчої молоді «Україна в нас одна»; 

     І (регіонального) етапу Всеукраїнського конкурсу звітів 

про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – (молодша вікова група) 

(заочно); 

     обласного інтернет-конкурсу літературно-мистецької та 

педагогічної медіатворчості «Створи шедевр»; 

     ІІ етапу Кубку Донецької області зі скелелазіння серед 

учнівської молоді «RockCup» 

 

ІІ – ІІІ декади 

березня 

 

ІІІ декада березня 

 

ІІІ декада березня 

 

березень 

протягом 

кварталу 

 

 

протягом 

кварталу 

додатково до 

плану 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

перенесено на квітень 2021 року; 

 

 

25.03.2021-28.03.2021; 

 

26.03.2021; 

 

01.03.2021-31.03.2021; 

01.02.2021-31.03.2021; 

 

 

 

03.02.2021-31.03.2021; 

 

18.03.2021-21.03.2021 

 

3.  Організація та проведення: 

     культурно – мистецької акції «Різдвяний передзвін»; 

     ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням, «Об’єднаймося ж, брати 

мої!»; 

     обласного етапу Всеукраїнського огляду – конкурсу 

клубних закладів у сільській місцевості; 

     відкритого фестивалю – конкурсу читців, поетів і 

художників, присвяченого пам’яті В. Сосюри, «Любіть 

Україну»; 

     обласного конкурсу читців «В сім’ї вольній, новій», 

присвяченого пам’яті Т.Г.Шевченка; 

 

 

ІІ декада січня 

ІІ декада січня 

 

 

лютий, березень 

 

ІІІ декада 

лютого 

 

ІІ декада 

березня 

 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

Проведено: 

16.01.2021; 01.01.2021–24.01.2021; 

21.01.2021; 

 

 

перенесено на ІІ квартал 

2021 року; 

26.02.2021; 

 

 

13.03.2021; 
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     обласного огляду – конкурсу «Бахмутська весна» серед 

учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів Донецької області; 

     відкритого конкурсу юних виконавців «Срібна струна»; 

 

     відкритого конкурсу ансамблів «Нас музика з’єднала»; 

 

     регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 

читання «Книгоманія»; 

     обласної акції «Смачні традиції Донеччини»; 

 

     обласного онлайн-вернісажу пленерних робіт «Барвіста 

Донеччина» 

 

березень 

 

 

ІІІ декада 

березня 

ІІІ декада 

березня 

березень 

 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

13.03.2021; 20.03.2021; 27.03.2021; 

 

 

перенесено на квітень 2021 року; 

 

перенесено на ІІ квартал 

2021 року; 

перенесено на ІІ квартал 

2021 року; 

15.01.2021; 

 

01.01.2021-21.01.2021 

 

4.  Підготовка та організація культурної складової заходів з 

нагоди: 

     Дня Соборності України; 

     Дня пам’яті жертв Голокосту; 

     Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав; 

     Дня Героїв Небесної Сотні; 

     Дня пам'яті Героїв Крут; 

 

     відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки; 

 

     відзначення Всесвітнього дня поезії; 

 

     відзначення Міжнародного дня театру; 

 

     130-річчя з дня народження С.С. Прокоф’єва 

 

 

22 січня 

27 січня 

15 лютого 

 

20 лютого 
додатково до 

плану 

додатково до 

плану 
додатково до 

плану 

додатково до 
плану 

додатково до 

плану 

-“- Проведено в режимі онлайн: 

 

18.01.2021-25.01.2021; 22.01.2021; 

27.01.2021; 

15.02.2021; 

 

20.02.2021; 

29.01.2021; 

 

25.01.2021-28.02.2021; 17.02.2021; 

19.02.2021; 25.02.2021; 

19.03.2021; 16.03.2021-23.03.2021; 

18.03.2021; 20.03.2021; 

20.03.2021; 21.03.2021; 27.03.2021; 

 

15.02.2021; 02.03.2021 
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5.  Участь у 26-й туристичній виставці UITT: «Україна – 

Подорожі та туризм», м. Київ  

 

ІІІ декада 

березня 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на ІІ квартал 

2021 року 

6.  Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 

релігійних свят: 

     Свято Пресвятої Богородиці Діви Марії (григоріанський, 

римо-католицький календар); 

     Богоявлення Господнє (григоріанський, римо-католицький 

календар); 

     Різдво Гоподнє (юліанський календар); 

     Обрізання Ісуса Христа (юліанський календар); 

     Святе Богоявлення Господнє. Хрещення Ісуса Христа 

(юліанський календар); 

     Стрітення Господнє (григоріанський, римо-католицький 

календар); 

     Стрітення Ісуса Христа (юліанський календар); 

     Пурім (юдейський календар); 

     Благовіщення Господнього (григоріанський, римо-

католицький календар); 

     Песах (юдейський календар); 

     Пальмова неділя (григоріанський, римо-католицький 

календар) 

 

 

 

01 січня 

 

06 січня 

07 січня 

14 січня 

19 січня 

02 лютого 

15 лютого 

26 лютого 

25 березня 

28 березня – 

04 квітня 

28 березня 

-“- Протягом кварталу керівникам 

релігійних організацій, парафії, 

які зареєстровані на території, 

підконтрольній Україні, 

надавалась всебічна підтримка в 

організації та проведенні 

релігійних свят 

http://www.risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/2019-01-19
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7.  Проведення: 

     флешмобу «Живий ланцюг Соборності» - щорічної акції 

до Дня Соборності України; 

     навчальної онлай-програми «Грай словом»; 

     акції «Запали свічку пам’яті до Міжнародного Дня пам’яті 

Голокосту»; 

     онлайн-сінемалогії у молодіжних центрах області до Дня 

пам’яті Героїв битви під Крутами та перших українських 

«кіборгів»; 

     заходів до 15-річчя Лесі Українки; 

     круглого столу «Що для мене мова?» до Міжнародного 

дня рідної мови; 

     онлайн-конкурсу творчих робіт у формі твору есе 

«Героями не народжуються»; 

     онлайн-змагань серед молодіжних центрів області до Дня 

народження Тараса Шевченка; 

     Дня майбутнього професіонала; 

     онлайн-сінемалогії до Дня вшанування учасників бойових 

дій; 

     конкурсу «Кращих практик молодіжних центрів» 

Донецької області 

додатково до 

плану 

 

ЗОЛКІНА 

Лілія– 

начальник 

управління 

сім’ї, молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініс

трації 

 

Проведено: 

з 12.01.2021 по 22.01.2021; 

 

з 18.01.2021 по 31.01.2021; 

27.01.2021; 

 

29.01.2021; 

 

 

з 01.02.2021 по 25.02.2021; 

з 05.02.2021 по 22.02.2021; 

 

з 15.02.2021 по 28.02.2021; 

 

10.03.2021; 

 

23.03.2021; 

15.02.2021; 

 

з 01.03.2021 по 15.03.2021 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

8.  Обласний турнір з футзалу пам’яті Крайнього В.М. додатково до 

плану 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

Проведено 24 – 25 лютого, 

м. Дружківка 
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