
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. керівника апарату
облдержадміністрації

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

Донецької обласної державної адміністрації 
на II квартал 2019 року

№№ Назва питання Дата Г отували В ідповідаль Інформація про виконання
п/п проведення матеріали ний за

згідно 13 підготовку
планом питання

І. Питання для внесення на розгляд колегії обласної державної адміністрації

1. Про підсумки роботи підприємств житлово - квітень Баранник О.Л. - Вілінський Є .С - Розглянуто на засіданні колегії
комунального господарства області в осінньо - директор перший 25.04.2019
зимовий період 2018 -  2019 рр. та завдання на департаменту заступник
період підготовки до роботи взимку 2019 - житлово- голови
2020 років комунального облдержадмініст

господарства рації
облдержадмініст
рації
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Про актуальні питання соціального захисту квітень 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у Донецькій області

Про створення та розвиток містобудівного 
кадастру в Донецькій області

Про організацію та якість медичної допомоги 
ветеранам та учасникам бойових дій, 
забезпечення пільгами відповідно до чинного 
законодавства

Про стан виконання рішення колегії Донецької 
обласної державної адміністрації від 22 вересня 
2016 року «Про здійснення державної політики 
у сфері архівної справи в установах Донецької 
області»

квітень

травень

червень

Тимофеева Н.М. Стокоз І.С. -  Розглянуто на засіданні колегії
-  начальник заступник 25.04.2019
служби у голови
справах дітей облдержадмініст
облдержадмініст рації
рації

Теклюк В.Я. - Вілінський Є .С - Розглянуто на засіданні колегії
в.о. начальника перший 25.04.2019
управління заступник
містобудування голови
та архітектури облдержадмініст
облдержадмініст рації
рації

Узун Ю.Г. -  Вілінський Є .С - Розглянуто на засіданні колегії
директор перший 23.05.2019
департаменту заступник
охорони голови
здоров’я облдержадмініст
облдержадмініст рації
рації

Шишолік І.В. -  Стокоз І.С. -  Перенесено на серпень 2019 року
директор заступник
державного голови
архіву облдержадмініст
Донецької рації
області
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6. Про Програму розвитку інформаційного 
простору Донецької області

7. Про реалізацію основних положень Закону 
України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» в Донецькій області

червень

травень

Чукова Н.В. -
директор
департаменту
інформаційної
та внутрішньої
політики
облдержадмініст
рації

Золкіна Л.І. -
начальник
управління сім’ї,
молоді та
масових заходів
національно-
патріотичного
виховання
облдержадмініст
рації

Стокоз І.С. -  Перенесено на жовтень 2019 року
заступник
голови
облдержадмініст
рації

Стокоз І.С. -  Розглянуто на засіданні колегії
заступник 20.06.2019
голови
облдержадмініст
рації

З



№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

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

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово -  цивільної адміністрації
Про погодження надання надр у користування (за потреби): протягом Натрус С.П. -  Не було потреби

кварталу директор
департаменту 
екології та
природних 
ресурсів
облдержадмініст
рації

Про оголошення ландшафтних заказників місцевого значення 
(за потреби):

Про оголошення заказників місцевого значення в 
Олександрівському районі Донецької області

протягом
кварталу

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 07.06.2019 
№ 580/5-19

3. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово -  
цивільної адміністрації від 25 липня 2017 року № 852 «Про 
утворення Координаційної ради з питань формування 
екологічної мережі у Донецькій області»

квітень Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 08.05.2019 
№ 483/5-19

4. Про внесення змін до розпорядження голови додатково до 
облдержадміністрації, керівника обласної військово - плану 
цивільної адміністрації від 01 березня 2016 року № 144

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 04.06.2019 
№ 568/5-19
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

5. 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» (за потреби)

протягом
кварталу

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

облдержадміністрації, 
обласної військово
адміністрації
№ 311/5-19

від

керівника
цивільної

10.04.2019

6. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 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 № 548» (зі змінами) 
(за потреби)

протягом
кварталу

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 25.02.2019 
№ 188/0/5-19

7. Про затвердження Положення
облдержадміністрації для молодих вчених

про премії червень Перенесено 
2019 року

на III квартал

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Донецької 
області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 
2021 роки» (за потреби)

протягом Чурікова Г.П. -  Видано розпорядження голови
кварталу в.о. директора облдержадміністрації, керівника

департаменту обласної військово -  цивільної
економіки адміністрації від 03.04.2019
облдержадмініст № 352/5-19;
рації від 18.04.2019 № 421/5-19;
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

9.

10.

Чурікова Г.П. -
в.о. директора
департаменту
економіки
облдержадмініст
рації

від 26.04.2019 № 457/5-19 
від 07.05.2019 № 472/5-19 
від 31.05.2019 № 550/5-19 
від 14.06.2019 № 609/5-19 
від 20.06.2019 № 622/5-19 
від 27.06.2019 № 665/5-19

Про внесення змін до розпорядження голови III декада квітня
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 04 жовтня 2017 року № 1234/5-17 «Про 
створення комісії з питань упорядкування обліку юридичних 
осіб при облдержадміністрації»

Про внесення змін до розпорядження голови протягом
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної кварталу
адміністрації від 30 січня 2019 року № 75/5-19 «Про 
напрямки (заходи) використання у 2019 році коштів 
обласного бюджету, передбачених на розвиток 
підприємницького середовища, інвестиційну діяльність та 
розвиток інфраструктури» (за потреби)

Про призначення на посади та звільнення з посад керівників протягом
підприємств, установ, організацій спільної власності кварталу
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в 
управлінні обласної ради (за потреби)

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 13.06.2019 
№ 304/5-19

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації: від 19.04.2019
№ 423/5-19;
від 11.05.2019 № 500/5-19; 
від 05.06.2019 № 570/5-19; 
від 21.06.2019 № 627/5-19

Видано 5 розпоряджень голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації: від 03.04.2019
№ 20/7-19-рк;
від 12.04.2019 № 21/7-19-рк; 
від 15.04.2019 № 22/7-19-рк;
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Чурікова Г.П. -  від 16.04.2019 № 24/7-19-рк; 
в.о. директора від 22.04.2019 № 26/7-19-рк, 
департаменту № 27/7-19-рк; 
економіки від 26.04.2019 № 28/7
облдержадмініст від 07.05.2019 № 29/7
рації

12. З організаційних питань управління об'єктами комунальної 
власності (за потреби)

13. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 03 листопада 2016 року № 953 «Про 
Порядок проведення конкурсу на право оренди та Методику 
розрахунку орендної плати за оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 
перебуває в управлінні обласної ради» (за потреби)

протягом
кварталу
протягом
кварталу

від 08.05.2019 № 30/7- 
№ 31/7-19-рк,№  32/7- 
№ 33/7-19-рк, № 34/7- 
№ 35/7-19-рк, № 36/7- 
№ 37/7-19-рк; 
від 31.05.2019 № 40/7- 
від 04.06.2019 № 41/7- 
від 07.06.2019 № 44/7- 
№ 45/7-19-рк; 
від 26.06.2019 № 49/7- 
№ 50/7-19-рк, № 51/7- 
№ 52/7-19-рк, № 53/7- 
№ 54/7-19-рк, № 55/7- 
№ 56/7-19-рк, № 57/7- 
№ 58/7-19-рк, № 59/7 
Не було потреби

19-рк;
19-рк;
19-рк,
19-рк,
19-рк,
19-рк,

19-рк;
■19-рк;
■19-рк,

19-рк,
19-рк,
19-рк,
19-рк,
19-рк,
19-рк

Перенесено на III декаду липня
2019 року
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

14. Про перелік інвестиційних програм і проектів, що можуть 
реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку (за потреби)

15. Про внесення змін до Регіональної програми розвитку малого 
і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 -
2020 роки

протягом
кварталу

додатково до 
плану

Чурікова Г.П. -  Видано розпорядження голови 
в.о. директора облдержадміністрації, керівника 
департаменту обласної військово -  цивільної 
економіки адміністрації від 30.05.2019
облдержадмініст № 538/5-19 
рації

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації: від 08.04.2019
№ 371/5-19

16. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 05 травня 2017 року № 472 (Про конкурсну 
комісію з відбору проектів суб’єктів малого і середнього 
підприємництва)

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації: від 28.05.2019
№ 527/5-19

17. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 19 липня 2011 року № 391 (Про створення 
регіональної ради підприємців в Донецькій області)

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 12.04.2019 
№ 400/5-19

18. Про порядок використання коштів обласного бюджету, 
передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам 
малого підприємництва на реалізацію проектів

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 03.06.2019 
№ 556/5-19



№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

19.

20 .

21 .

Про створення робочої групи з питань управління об’єктами 
державної власності

Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення

Про видачу ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії та постачання 
теплової енергії, крім виробництва та постачання теплової 
енергії за нерегульованим тарифом

додатково до 
плану

Чурікова Г.П. -  Видано розпорядження голови 
в.о. директора облдержадміністрації, керівника 
департаменту обласної військово -  цивільної 
економіки адміністрації від 27.06.2019
облдержадмініст № 654/5-19 
рації

Філашкін В.С. -  заступник голови облдержадміністрації
протягом
кварталу

протягом
кварталу

Баранник О.Л. -  Не було потреби
директор
департаменту
житлово-
комунального
господарства
облдержадмініст
рації

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 08.05.2019 
№ 491/5-19

22. Про завдання на період підготовки житлово -  комунального 
господарства області до роботи в осінньо -  зимовий період 
2019 -  2020 років

травень Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 11.05.2019 
№ 501/5-19
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

23. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 20 лютого 2019 року № 175/5-19

додатково до 
плану

Баранник О.Л. -  Видано розпорядження голови
директор
департаменту
житлово-
комунального
господарства
облдержадмініст
рації

облдержадміністрації, 
обласної військово 
адміністрації від 
№ 510/5-19

керівника
цивільної

17.05.2019

24. Про затвердження акту оцінки нерухомого майна загальною 
площею 10 кв. м, яке перебуває на балансі Часовоярського 
регіонального виробничого управління комунального 
підприємства «Компанія «Вода Донбасу», від 10 квітня 2019 
року № 61, станом на 01 квітня 2019 року

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 03.06.2019 
№ 560/5-19

25. Про внесення змін до розпорядження голови додатково до 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної плану 
адміністрації від 20 лютого 2019 року № 175/5-19

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 13.06.2019 
№ 602/5-19

26. Про внесення змін до розпорядження голови додатково до 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної плану 
адміністрації від 19 вересня 2016 року № 820

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 19.06.2019 
№ 614/5-19
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

27. Про створення робочої групи для опрацювання питання 
забезпечення водою маловодних населених пунктів області, в 
тому числі на базі підземних водних ресурсів

додатково до 
плану

Баранник О.Л. -
директор
департаменту
житлово-
комунального

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 19.06.2019 
№ 611/5-19

господарства
облдержадмініст
рації

28. Про затвердження переліку об єктів ремонту за рахунок І декада квітня Литвинов A.B. — Видано розпорядження голови
коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету директор облдержадміністрації, керівника
на фінансове забезпечення будівництва реконструкції і департаменту обласної військово -  цивільної
утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць, розвитку адміністрації від 04.06.2019
доріг комунальної власності у населених пунктах базових галузей № 566/5-19

промисловості 
облдержадмініст 
рації

29. Про організаційні заходи щодо збереження автомобільних І декада квітня 
доріг та вулиць населених пунктів області у 2019 році

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 24.05.2019 
№ 519/5-19

30. Про Правила користування водними об’єктами для плавання III декада Перенесено на III квартал
на маломірних (малих) суднах у Донецькій області квітня 2019 року
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

31.

32.

33.

34 .

Про утворення обласної координаційної ради з безпеки 
дорожнього руху

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 03 листопада 2016 року № 952 «Про 
Порядок використання коштів обласного бюджету,
передбачених на часткове відшкодування частини відсотків 
за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та 
підвищення енергоефективності для населення Донецької 
області на 2016-2018 роки»

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 20.02.2019 № 176/5-19 «Про затвердження 
Напрямів (заходів) спрямування коштів обласного бюджету 
на дорожнє господарство області у 2019 році»

Про затвердження проектної документації за робочим 
проектом «Капітальний ремонт доріг по вулиці Криворізька, 
вулиці Олекси Тихого, вулиці Сучасна у м. Слов’янськ»

II декада квітня Литвинов A.B. -  Видано розпорядження голови 
директор облдержадміністрації, керівника
департаменту обласної військово -  цивільної 
розвитку адміністрації від 12.06.2019
базових галузей № 594/5-19 
промисловості
облдержадмініст
рації

додатково до 
плану

додатково до 
плану

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 03.04.2019 
№ 359/5-19

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 08.04.2019 
№ 366/5-19;
від 08.05.2019 № 487/5-19; 
від 04.06.2019 № 566/5-19

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 08.04.2019 
№ 372/5-19
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

35.

36.

Про затвердження проектної документації за робочим 
проектом «Капітальний ремонт автодороги по вул. О. Тихого 
та по вул. Танкістів в межах міста Краматорськ»

Про затвердження Регіональної програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення Донецької області на 2019-2022 роки

додатково до 
плану

Литвинов A.B. -  Видано 
директор облдержадміністрації,
департаменту обласної військово 
розвитку адміністрації
базових галузей № 377/5-19 
промисловості 
облдержадмініст 
рації

розпорядження голови 
керівника 
цивільної 

від 09.04.2019

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 10.04.2019 
№ 384/5-19

37. Про затвердження Положення про обласну 
раду з питань безпеки дорожнього руху

координаційну додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 11.04.2019 
№ 396/5-19

38. Про затвердження Регіональної програми розвитку та безпеки додатково до 
дорожнього руху в Донецькій області до 2020 року плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 15.04.2019 
№ 406/5-19
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

39. Про відкриття навігації в прибережних водах Азовського 
моря та водоймищах у межах Донецької області для 
маломірних (малих) суден у 2019 році

додатково до 
плану

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

облдержадміністрації, 
обласної військово - 
адміністрації від 
№ 467/5-19

керівника
цивільної

06.05.2019

40. Про організацію роботи з використання департаментом 
розвитку базових галузей промисловості
облдержадміністрації коштів обласного бюджету у 2019 році

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 08.05.2019 
№ 486/5-19

41. Про внесення змін до напрямків (заходів) використання у
2019 році коштів обласного бюджету, передбачених на 
енергоефективність, дорожньо-транспортний комплекс та 
заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території 
області

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 24.05.2019 
№ 520/5-19

42. Про визначення місць облаштування об’єктів базування 
маломірних суден та інших плавзасобів на території 
Донецької області, де запроваджено прикордонний режим

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 29.05.2019 
№ 535/5-19
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

43. Про прийняття окремого індивідуально визначеного майна додатково до 
плану

44. Про внесення змін до розпорядження голови додатково до 
облдержадміністрації, керівника обласної військово -  цивільної плану 
адміністрації в частині доповнення розділу «Медичні засоби та 
препарати» від 02 серпня 2017 № 891

Бойко І.О. -  Видано розпорядження голови
директор облдержадміністрації, керівника
департаменту з обласної військово -  цивільної
питань адміністрації від 15.04.2019
цивільного № 405/5-19
захисту,
мобілізаційної
та оборонної
роботи
облдержадмініст
рації

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 22.04.2019 
№ 428/5-19, № 166/5-19

45. Про внесення змін до розпорядження голови додатково до 
облдержадміністрації, керівника обласної військово -  цивільної плану 
адміністрації в частині доповнення розділу «Будівельні 
матеріали» від 02 серпня 2017 року №891

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 13.05.2019 
№ 502/5-19; від 27.05.2019
№ 524/5-19

46. Про організацію проведення 7-ї державної інвентаризації 
радіоактивних відходів на території Донецької області

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 06.06.2019 
№ 576/5-19
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

47.

48.

49.

50 .

Про напрямки (заходи) використання коштів обласного 
бюджету у 2019 році управлінням сім'ї, молоді та масових 
заходів національно-патріотичного виховання
облдержадміністрації

додатково до 
плану

додатково до 
плану

Про затвердження складу колегії управління сім’ї, молоді та 
масових заходів національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 14 червня 2017 року № 650 «Про ініціативну 
групу з формування нового складу громадської ради при 
облдержадміністрації»

Про створення ініціативної групи з метою скликання додатково до 
установчих зборів для формування складу молодіжної ради плану

додатково до 
плану

Золкіна Л.І. - Видано розпорядження голови
начальник облдержадміністрації, керівника
управління сім’ї, обласної військово -  цивільної
молоді та адміністрації від 30.05.2019
масових заходів № 549/5-19
національно-
патріотичного
виховання
облдержадмініст
рації

Видано розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 08.05.2019 
№ 479/5-19

Видано розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 08.05.2019 
№ 480/5-19

Видано розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 15.04.2019 
№ 403/5-19
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

51.

52.

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 26 грудня 2016 року №1189 «Про 
затвердження Регіональної комплексної соціальної програми 
«Молодь і сім’я Донеччини». 2016 -  2020 роки»

Про реєстрацію статутів релігійних громад та змін до них (за 
потреби)

Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 
громада ПРЕПОДОБНИХ АНТОНІЯ І ФЕОДОСІЯ КИЄВО- 
ПЕЧЕРСЬКИХ ПАРАФІЯ Української Автокефальної 
Православної Церкви місто Мирноград Донецької області»;

Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 
громада РІЗДВА ХРИСТОВОГО ПАРАФІЯ Української 
Автокефальної Православної Церкви місто Мирноград 
Донецької області»;

Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 
громада СВЯТО-ТРОЇЦЬКА ПАРАФІЯ Української 
Автокефальної Православної Церкви місто Новогродівка 
Донецької області»;

Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 
громада УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПАРАФІЯ 
Української Автокефальної Православної Церкви місто 
Покровськ Донецької області»;

додатково до 
плану

протягом
кварталу

Золкіна Л.І. - Видано розпорядження голови
начальник облдержадміністрації, керівника
управління сім’ї, обласної військово -  цивільної
молоді та адміністрації від 30.05.2019
масових заходів № 548/5-19
національно-
патріотичного
виховання
облдержадмініст
рації

Чукова Н.В. 
директор 
департаменту 
інформаційної

Протягом кварталу 
розпоряджень 
облдержадміністрації, 
обласної військово 

та внутрішньої адміністрації: від
політики № 381/5-19;
облдержадмініст від 09.04.2019 № 381/1/5-19; 
рації

від 26.04.2019 № 463/5-19;

видано 6 
голови 

керівника 
цивільної 

09.04.2019

від 26.04.2019 № 464/5-19;
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Про внесення змін до статуту релігійної громади Церкви 
Євангельських Християн-Баптистів «Церква Христа 
Спасителя» Орджонікідзевського району м. Маріуполя 
Донецької області»;

Про реєстрацію статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «УКРАЇНСЬКОЇ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» В 
МІСТІ МАРІУПОЛЬ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

53. Про проведення державних свят та пам’ятних дат (за 
потреби)

Про підготовку та відзначення в Донецькій області Дня 
Європи в 2019 році»;

Про підготовку та відзначення у 2019 році в Донецькій 
області Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, 75-ї річниці вигнання 
нацистів з України та інших пам’ятних дат, пов’язаних із 
Другою світовою війною;

Про затвердження Регіонального плану заходів із 
відзначення в Донецькій області 23-ї річниці Конституції 
України

протягом
кварталу

Чукова Н.В. -  від 26.04.2019 №464/1/5-19;
директор
департаменту
інформаційної
та внутрішньої від 14.06.2019 № 605/5-19
політики
облдержадмініст
рації

Протягом кварталу видано З 
розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації: від 08.04.2019
№ 368/5-19;
від 02.05.2019 № 465/5-19;

від 30.05.2019 № 536/5-19

54. Про затвердження висновків до проектів рішень сільських, протягом 
селищних, міських рад щодо добровільного кварталу 
об’єднання/приєднання територіальних громад (за потреби)

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 30.05.2019 
№ 540/5-19

18



№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

55. Про внесення змін до Перспективного плану формування 
територій громад Донецької області (за потреби)

56. Про проведення обласного конкурсу «Кращі практики 
місцевого самоврядування»

протягом Чукова Н.В. — Видано розпорядження голови
кварталу директор облдержадміністрації, керівника

департаменту обласної військово — цивільної
інформаційної адміністрації від 27.03.2019
та внутрішньої № 331/5-19 
політики 
облдержадмініст 
рації

червень -"- Видано розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника
обласної військово — цивільної
адміністрації від 08.04.2019
№ 369/5-19

57. Про проведення обласного конкурсу журналістських робіт на додатково до 
краще висвітлення тематики реформи місцевого плану 
самоврядування, децентралізації влади та кращих практик 
територіальних громад Донецької області

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 03.04.2019 
№ 364/5-19

58. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово -  
цивільної адміністрації від 13.02.2019 № 205/5-18 «Про 
робочу групу з питань стратегічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад Донецької області»

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 27.05.2019 
№ 523/5-19
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

59.

60.

61.

Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово -  
цивільної адміністрації від 28.02.2019 № 211/5-19 «Про 
робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення 
адміністративно-територіального устрою Донецької області»

Про створення обласної робочої групи з розробки 
Практичного посібника з організації ефективної фінансової 
діяльності органів місцевого самоврядування в умовах 
децентралізації

Про надання дозволу на розроблення документації із 
землеустрою (ст. 123 Земельного кодексу України, Закон 
України «Про землеустрій»)

Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою ТОВ «СКАЙ ПРОЕКТ»;

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП 
Чапек О.В.;

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС»;

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»;

додатково до 
плану

додатково до 
плану

протягом
кварталу

Чукова Н.В. 
директор 
департаменту 
інформаційної 
та внутрішньої № 565/5-19 
політики 
облдержадмініст 
рації

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 04.06.2019

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 05.06.2019 
№ 572/5-19

Якименко І.В.
начальник
Головного
управління
Держгеокадаст

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 01.04.2019 
№ 348/5-19; 

ру у Донецькій від 10.04.2019 № 392/5-19; 
області

від 12.04.2019 № 397/5-19;

від 17.04.2019 № 414/5-19;
№ 415/5-19; № 416/5-19;
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Маріупольському порту;

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ ВО 
«ШАХТОБУД»;

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНІЙ 
УСТАНОВІ «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ»;

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»;

Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК»;

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду
СФГ «ПРОМЕТЕЙ»;

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду
ФОП Ганночці В.В.;

Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
ДП «ШАХТА IM. М.С. СУРЕАЯ»;

Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
ТОВ «АЗИМУТ ОІЛ»;

Якименко І.В. - від 25.04.2019 № 443/5-19; 
начальник 
Г оловного
управління від 25.04.2019 № 444/5-19;
Держгеокадаст
ру у Донецькій
області від 25.04.2019 № 448/5-19;

від 08.05.2019 № 493/1/5-19; 
№ 493/2/5-19; № 493/3/5-19;

від 14.05.2019 № 503/5-19; 

від 15.05.2019 № 505/5-19;

від 17.05.2019 № 507/5-19;

від 12.06.2019 №596/5-19;

від 25.06.2019 № 641/5-19;
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
ТДВ «ОБЛДОРРЕМБУД»;

Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК»

Якименко І.В. - від 25.06.2019 № 642/5-19; 
начальник 
Г оловного 
управління
Держгеокадаст від 25.06.2019 № 643/5-19;
РУ У Донецькій № 644/5-19
області

62. Про передачу, погодження передачі, відмову у передачі 
земельних ділянок в оренду та у постійне користування 
(статті 122, 123 Земельного кодексу України)

Про надання земельних ділянок у постійне користування 
ДДПУ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Про надання земельної ділянки в постійне користування 
Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ;

Про передачу земельної ділянки в оренду СТОВ 
АГРОФІРМА «НИВА»;

Про надання земельних ділянок у постійне користування 
департаменту РБГП ДОДА (Департаменту розвитку базових 
галузей промисловості Донецької обласної державної 
адміністрації);

Про надання земельної ділянки у постійне користування 
Краматорському ВПУ (Вище професійне училище);

Про надання земельних ділянок у постійне користування 
ДЗ ЛП СТ АВДІЇВКА «Донецька залізниця»

протягом
кварталу

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 03.04.2019 
№ 357/5-19;
від 03.04.2019 № 358/5-19;

від 09.04.2019 № 380/5-19;

від 03.06.2019 № 553/5-19;
№ 554/5-19; № 558/5-19; № 559/5- 
19;

від 21.06.2019 № 631/5-19; 

від 25.06.2019 № 646/5-19
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№№
п/п
І

Назва питання

63. Про відновлення меж земельних ділянок (ст. 55 Закону 
України «Про землеустрій»)

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) ДЕСЯТОГО ВОЄНІЗОВАНОГО 
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ»;

Про надання ДП « НЕК «УКРЕНЕРГО» згоди на 
відновлення меж земельних ділянок

64. Про надання згоди на поділ земельних ділянок (ст. 56 Закону 
України «Про землеустрій»)

Про надання гр. Передерій М.С. згоди на поділ земельної 
ділянки;

Про надання Покровському професійному ліцею згоди на 
поділ земельної ділянки;

Про погодження технічної документації із землеустрою 
ПрАТ «ВЕСКО» від 14.05.2019 № 504/5-19

65. Про подовження терміну дії договорів оренди земельних 
ділянок державної власності (ст. 33 Закону України «Про 
оренду землі»)

Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ 
«КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ»;

Про внесення змін до договору оренди землі ТОВ ВО 
«ШАХТОБУД»;

Про внесення змін до договору оренди землі ПрАТ 
«ОГНЕУПОРНЕРУД»

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

протягом Якименко І.В. - Видано розпорядження голови
кварталу начальник облдержадміністрації, керівника

Головного обласної військово -  цивільної
управління адміністрації від 09.04.2019
Держгеокадаст № 383/5-19; 
ру у Донецькій
області від 16.05.2019 № 506/5-19; від

28.05.2019 № 530/5-19; № 531/5- 
19; № 532/5-19; № 533/5-19

протягом -“- Видано розпорядження голови
кварталу облдержадміністрації, керівника

обласної військово — цивільної 
адміністрації від 10.04.2019 
№ 387/5-19;
від 08.05.2019 № 493/5-19; 

від 14.05.2019 № 504/5-19

протягом -“- Видано розпорядження голови
кварталу облдержадміністрації, керівника

обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 10.04.2019 
№ 393/5-19;
від 12.04.2019 № 398/5-19; 

від 28.05.2019 № 528/5-19
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

66. Про проведення інвентаризації земельних ділянок державної 
власності (ст. 57 Закону України «Про землеустрій»)

Про проведення інвентаризації земель;

Про проведення інвентаризації земель ТОВ «НАФТА - 
СЕРВІС»

протягом
кварталу

Якименко І.В. -
начальник
Г оловного
управління
Держгеокадаст
ру у Донецькій
області

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 17.05.2019 
№ 508/5-19;
від 23.05.2019 № 516/5-19

67. Про припинення права користування земельними ділянками 
державної власності (ст. 141 Земельного кодексу України)

Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою Маріупольському порту;

Про припинення права користування земельною ділянкою 
ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;

Про припинення права користування земельною ділянкою 
гр. Міленіною І.М.

протягом
кварталу

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 03.04.2019 
№ 361/5-19;
від 03.04.2019 № 362/5-19; 

від 10.04.2019 № 388/5-19

68. Про передачу земельної ділянки державної власності у протягом
комунальну (комунальної власності у державну) (ст. 117 кварталу
Земельного кодексу України)

Про передачу земельних ділянок державної власності на 
території м. Покровськ у комунальну власність

69. Про надання дозволу на передачу в суборенду земельних протягом
ділянок державної власності (ст. 186 Земельного кодексу кварталу
України, ст. 55-1 Закону України «Про землеустрій»)

Про погодження технічної документації із землеустрою 
Маріупольському порту

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 25.04.2019 
№ 442/5-19

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 23.05.2019 
№ 517/5-19
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70. Про внесення змін до розпоряджень голови 
облдержадміністрації (на вимоги розпорядження голови 
облдержадміністрації від 01.04.2014 № 350)

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 11 січня 2016 року № 2;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 28 грудня 2018 року № 1573/5-18»;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 28 березня 2018 року № 406/-18»;

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 10 червня 2014 року № 524»

додатково до Якименко І.В. - Видано розпорядження голови
плану начальник облдержадміністрації, керівника

Головного обласної військово -  цивільної
управління адміністрації від 01.04.2019
Держгеокадаст № 350/5-19;
ру у Донецькій
області від 10.04.2019 № 386/5-19;

від 08.05.2019 № 492/5-19;

від 28.05.2019 № 529/5-19

71. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника військово-цивільної 
адміністрації від 23 листопада 2017 року № 1553/5-17 «Про 
обласну комісію з визначення попередніх обсягів компенсації 
здійснених витрат на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства»

квітень Дзигім О.В. - Видано розпорядження голови 
в.о. директора облдержадміністрації, керівника 
департаменту обласної військово — цивільної 
агропромислово адміністрації від 06.06.2019 
го комплексу та № 575/5-19 
розвитку 
сільських 
територій 
облдержадмініст 
рації
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72. Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 29 липня 2015 року № 365 «Про Конкурсну 
комісію з визначення суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу для отримання часткової 
компенсації відсоткової ставки за залученими у національній 
валюті банківськими кредитами»

73. Про організацію збирання врожаю ранніх зернових та 
зернобобових культур у 2019 році

74. Про організацію заходів щодо боротьби з підпалюванням 
стерні та сухої рослинності, недопущення виникнення пожеж 
на сільськогосподарських угіддях, полезахисних лісосмугах 
та яружно-балочних насадженнях на території Донецької 
області у 2019 році

квітень Дзигім О.В. - Видано розпорядження голови
в.о. директора облдержадміністрації, керівника 
департаменту обласної військово -  цивільної 
агропромислово адміністрації від 10.06.2019 
го комплексу та № 582/5-19 
розвитку 
сільських 
територій 
облдержадмініст 
рації

червень

червень

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 12.06.2019 
№ 599/5-19

На підставі протокольного 
доручення голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 07.05.2019 №7 
організацію заходів щодо 
боротьби з підпалюванням стерні 
та сухої рослинності,
недопущення виникнення пожеж 
на сільськогосподарських угіддях, 
полезахисних лісосмугах та 
яружно-балочних насадженнях на
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Дзигім О.В. - території Донецької області у
в.о. директора 2019 році включені до
департаменту розпорядження голови
агропромислово облдержадміністрації, керівника
го комплексу та обласної військово -  цивільної
розвитку адміністрації від 12.06.2019
сільських № 599/5-19
територій
облдержадмініст
рації

75. Про організацію проведення зовнішнього незалежного III декада квітня Сідашева Т.В. — Видано розпорядження голови
оцінювання результатів навчання у 2019 році в.о. директора облдержадміністрації, керівника

департаменту обласної військово -  цивільної
освіти і науки адміністрації: від 16.04.2019
облдержадмініст № 408/5-19 
рації

76.

77 .

Про затвердження обсягів регіонального замовлення на III декада квітня
підготовку молодших спеціалістів у закладах вищої освіти 
області на 2019 рік

Про затвердження Положення про конкурс на посаду II декада травня
керівника закладу загальної середньої освіти спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 
перебувають в управлінні Донецької обласної ради

Перенесено на II декаду серпня 
2019 року

Перенесено на І декаду серпня 
2019 року
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78. Про внесення змін до Статуту комунального закладу II декада травня Сідашева Т.В. — Видано розпорядження
«Донецький обласний навчально - 
психологічної служби системи освіти»

методичнии центр
голови

в.о. директора облдержадміністрації, керівника 
департаменту обласної військово -  цивільної 
освіти і науки адміністрації: від 25.04.2019
облдержадмініст № 453/5-19 
рації

79. Про призначення на посаду керівників закладів культури 
спільної форми власності, що перебувають в управлінні 
Донецької обласної ради

Про перейменування комунального закладу «Державний 
історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську»;

Про звільнення директора вищого навчального закладу 
комунальної форми власності «Маріупольський коледж 
мистецтв». Виконання обов'язків директора вищого 
навчального закладу комунальної форми власності 
«Маріупольський коледж мистецтв», до призначення 
директора у встановленому законодавством порядку, 
покласти на Отюгову А.М, заступника директора з навчальної 
роботи вищого навчального закладу комунальної форми 
власності «Маріупольський коледж мистецтв»;

Про призначення директора вищого навчального закладу 
комунальної форми власності «Маріупольський коледж 
мистецтв»

додатково до Певна A.B. - Видано розпорядження голови
плану в.о. начальника облдержадміністрації, керівника

управління обласної військово — цивільної
культури і адміністрації: від 01.04.2019
туризму № 349/5-19;
облдержадмініст від 03.04.2019 № 20/7-19-рк; 
рації

від 07.06.2019 № 44/7-19-рк
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80. Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 
та тренерам Донецької області (за потреби)

протягом
кварталу

Мицик В.П. 
начальник 
управління 
фізичної

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 30.05.2019

культури та № 546/5-19 
спорту
облдержадмініст
рації

81. Про внесення змін до розпорядження голови III декада квітня
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 11 червня 2018 року № 753/5-18 «Про 
затвердження Регіонального плану заходів щодо підтримки 
розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових 
дій»

82. Про внесення змін до установчих документів організацій та протягом
установ, підвідомчих управлінню фізичної культури та кварталу
спорту облдержадміністрації (за окремим графіком)

Про внесення змін до Статуту Обласної комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи;

Про внесення змін до Статуту комунального
позашкільного навчального закладу «Донецька обласна 
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з боксу»;

Про внесення змін до Статуту комунального
позашкільного навчального закладу «обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з 
велосипедного спорту»;

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 20.03.2019 
№ 304/5-19

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 10.04.2019 
№ 389/5-19;
від 12.04.2019 № 402/5-19;

від 16.04.2019№ 412/5-19;
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Про внесення змін до Статуту комунального 
позашкільного навчального закладу «Обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з 
видів боротьби»;

Про внесення змін до Статуту Обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи з кікбоксінгу;

Про внесення змін до Положення про комунальну 
фізкультурно-оздоровчу установу «Донецький обласний 
центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»;

Про внесення змін до Статуту школи вищої спортивної 
майстерності;

Про внесення змін до Статуту комунального 
позашкільного навчального закладу «Обласна спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з 
кінного спорту, сучасного п'ятиборства та триатлону»;

Про внесення змін до Положення про Донецький 
регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю «Інваспорт»

Мицик В.П. - від 16.04.2019 № 413/5-19;
начальник
управління
фізичної
культури та від 22.04.2019 № 435/5-19; 
спорту
облдержадмініст від 30.05.2019 № 542/5-19; 
рації

від 31.05.2019 № 552/5-19; 

від 03.06.2019 № 561/5-19;

від 03.06.2019 № 563/5-19

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

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 26.04.2019 
№ 460/5-19
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Свинаренко 0.1. - керівник апарату облдержадміністрації
84. Про чергування керівних працівників облдержадміністрації II декада квітня Мосіна 0 .0 . -  Видано розпорядження голови

на робочих місцях І декада червня начальник облдержадміністрації, керівника
II декада організаційного обласної військово—цивільної
червня управління адміністрації від 22.04.2019

облдержадмініст № 432/5-19; № 433/5-19;
рації від 12.06.2019 № 597/5-19;

№ 598/5-19

85. Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 
на III квартал 2019 року

III декада 
червня

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 26.06.2019 
№ 650/5-19

86 .

87 .

Про затвердження Положення про організаційне управління додатково до 
апарату облдержадміністрації плану

Про організацію контролю за здійсненням органами додатково до 
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів плану
виконавчої влади

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово—цивільної 
адміністрації від 09.04.2019 
№ 379/5-19

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 14.06.2019 
№ 608/5-19
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89.

90.

91.

92 .

Про нагородження 
потреби)

відзнаками облдержадміністрації (за

Про відрядження (за потреби)

Про кадрові 
потреби)

питання та питання державної служби (за

Підготовка проектів наказів керівника апарату 
облдержадміністрації з кадрових питань та питань державної 
служби

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

додатково до 
плану

Про нагородження цінним подарунком облдержадміністрації додатково до
плану

Огданська Т.М. 
начальник 
управління 
кадрового 
забезпечення та адміністрації 
з питань
нагород
облдержадмініст
рації

Протягом кварталу видано 27 
розпоряджень голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної

Протягом кварталу 
розпорядження 
облдержадміністрації, 
обласної військово -  
адміністрації

видано 21 
голови 

керівника 
цивільної

Протягом кварталу видано 20 
розпоряджень голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації

Видано 131 наказів керівника 
апарату облдержадміністрації

Протягом кварталу видано 5 
розпоряджень голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Про надання та скасування допуску та доступу до державної 
таємниці

94. Про організацію і забезпечення режиму секретності

95. Про здійснення планового аудиту ефективності в 
департаменті капітального будівництва облдержадміністрації

96. Про організацію та здійснення внутрішнього контролю в 
Донецькій обласній державній адміністрації

протягом Липовий О.В. -  Протягом кварталу видано 8
кварталу завідувач розпоряджень голови

сектору облдержадміністрації, керівника
режимно- обласної військово-цивільної
секретної адміністрації
роботи
облдержадмініст
рації

додатково до -“- Протягом кварталу видано 5
планУ розпоряджень голови

облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації

II декада квітня Литвиненко Ю.А. Видано розпорядження голови
завідувач облдержадміністрації, керівника 

сектору обласної військово -  цивільної
внутрішнього адміністрації від 25.04.2019
аудиту № 455/5-19
облдержадмініст 
рації

додатково до Видано розпорядження голови
планУ облдержадміністрації, керівника

обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 30.05.2019 
№ 539/5-19
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

97. Про внесення змін до Розподілу обов’язків між головою 
облдержадміністрації, керівником обласної військово - 
цивільної адміністрації, першим заступником та 
заступниками голови облдержадміністрації

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

юридичного обласної військово -  цивільної
управління адміністрації від 08.04.2019
облдержадмініст № 370/5-19
рації

98. Про внесення змін до розпорядження голови додатково до 
облдержадміністрації, керівника обласної військово - плану 
цивільної адміністрації від 04 червня 2018 року № 702/5-18

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово -  цивільної 
адміністрації від 07.05.2019 
№ 477/0/5-19

99. Про затвердження Положення про юридичне управління 
апарату облдержадміністрації

додатково до 
плану

Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово — цивільної 
адміністрації від 26.06.2019 
№ 647/5-19
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

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

1. Обласна комісія з питань забезпечення енергоносіями 
споживачів регіону та контролю за їх розрахунками

2. Обласна робоча група з контролю за ходом підготовки 
підприємств житлово -  комунального господарства та 
соціальної сфери до роботи в осінньо -  зимовий період 2019 —
2020 років (за окремим графіком)

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

Філашкін B.C. -  заступник голови облдержадміністрації
щомісяця Баранник O.JI. — Не було потреби 

директор 
департаменту 
житлово- 
комунального 
господарства 
облдержадмініст 
рації

травень, червень -“- Проведено:
11.06.2019 (м. Дружківка);
25.06.2019 (м. Курахове)

протягом Литвинов A.B. -  04.04.2019 здійснено обстеження
кварталу директор ТОВ «Індустріально - промислова

департаменту компанія «Альянс» (м. Маріуполь) 
розвитку 
базових галузей 
промисловості 
облдержадмініст 
рації
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання
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7 .

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій (за потреби)

Обласна комісія з питань евакуації (за потреби)

Обласна рада з питань безпечної життєдіяльності населення 
(постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 
року № 733 «Про створення Національної ради з питань 
безпечної життєдіяльності населення» (зі змінами)) (за 
потреби)

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

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Бойко І.О. 
директор 
департаменту з 
питань 
цивільного 
захисту, 
мобілізаційної 
та оборонної 
роботи
облдержадмініст
рації

-  Проведено 01.04.2019; 11.04.2019; 
14.04.2019; 07.05.2019; 27.05.2019;

Не було потреби

Токарева O.A. -Проведено 07.05.2019
директор
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадмініст
рації

Проведено: 19.04.2019; 05.06.2019
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Обласна комісія з розгляду питань щодо надання 
підприємствам та організаціям громадських організацій 
інвалідів дозволів на право користування пільгами з 
оподаткування (розпорядження голови облдержадміністрації 
від 15 серпня 2013 року № 563) (за потреби)

9. Комісія із спірних питань встановлення факту участі 
громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних 
випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї (розпорядження голови облдержадміністрації 
від 18 березня 1997 року № 187 (із змінами)) (за потреби)

10. Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 
потреби)

11. Обласна комісія з питань надання учасникам пілотного 
проекту фінансової допомоги на поворотній основі для 
організації підприємницької діяльності (за потреби)

12. 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

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Токарева O.A. -Проведено 24.06.2019
директор
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадмініст
рації

Не було потреби

Проведено: 03.04.2019; 17.04.2019; 
22.05.2019; 26.06.2019

Проведено 14.06.2019

Проведено: 23.04.2019,
28.05.2019, 26.06.2019
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Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання
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ІЗ.

14.

15.

Координаційна рада у справах дітей облдержадміністрації з 
питання «Аналіз стану злочинності та інших негативних 
явищ серед неповнолітніх у 2018 році і І кварталі 2019 році та 
заходи їх попередження»

Координаційна рада з питань національно-патріотичного 
виховання при облдержадміністрації

Регіональна рада з питань сім’ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми

16. Обласна молодіжна рада

додатково до 
плану

щомісяця, II 
декада

квітень

червень

Тимофеева Н.М- 
начальник 
служби у
справах дітей 
облдержадмініст 
рації

Проведено 19.06.2019

Золкіна Л.І. 
начальник 
управління сім’ї, 
молоді та
масових заходів 
національно- 
патріотичного 
виховання 
облдержадмініст 
рації

- Проведено 20.06.2019

Проведено 11.06.2019

Не проводилося. Відповідно до 
розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 27.06.2019 
№ 660/5-19 «Про ліквідацію
обласної молодіжної ради»
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Назва питання Дата проведення 
згідно із планом
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17. Г р о м ад сь ка  рад а  при  о б л д ер ж ад м ін істр ац ії травен ь Ч у к о в а  Н .В . - П ер ен есен о  на л и п е н ь  2019  р оку
директор
департаменту
інформаційної
та внутрішньої
політики
облдержадмініст
рації

18. Обласна комісія з питань забезпечення гарантій зайнятості 
неповнолітніх, в їх числі дітей -  сиріт і дітей, які позбавлені 
батьківського піклування

квітень Рибалко В.М.
директор
Донецького
обласного
центру
зайнятості

Проведено 24.04.2019

19. Засідання Донецького обласного координаційного комітету 
сприяння зайнятості населення

травень Проведено 28.05.2019

20. Регіональна рада професійної освіти з питань регіонального 
замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та 
молодших спеціалістів у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти області у 2019 році.

III декада Сідашева Т.В. -  Проведено 26.06.2019
травня в.о. директора

департаменту 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації
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згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання
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Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації

21. Комісія з кадрових питань облдержадміністрації (за потреби) протягом Огданська Т.М .- Проведено: 12.04.2019; 26.06.2019
кварталу начальник 

управління 
кадрового 
забезпечення та 
з питань нагород 
облдержадмініст 
рації

22. Комісія з питань нагородження державними нагородами 
України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та 
заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України при 
облдержадміністрації (за потреби)

протягом
кварталу

Не було потреби

23. Експертна комісія облдержадміністрації протягом
кварталу

Россоха Н.Є. -
начальник
управління
діловодства та
контролю
об л д ержадм і н і ст
рації

Проведено 03.04.2019
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24. Комісія облдержадміністрації з питань розгляду звернень щомісяця,
громадян (Указ Президента України від 07 лютого 2008 року IV четвер
№ 109/2008)

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

Не проводились у зв’язку з 
припиненням її роботи згідно з 
розпорядженням голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово - цивільної 
адміністрації від 10.06.2019
№ 583/5-19 та проведенням
процедури затвердження обласної 
комісії з питань розгляду звернень 
громадян (розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово - цивільної 
адміністрації від 21.06.2019
№ 625/5-19, передано 21.06.2019 
на державну реєстрацію до 
Г оловного територіального
управління юстиції в Донецькій 
області)

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово — цивільної адміністрації
Робоча група з питань надрокористування (за потреби) протягом Натрус С.П. -  Не було потреби

кварталу директор
департаменту 
екології та
природних 
ресурсів
облдержадмініст
рації
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26. Координаційна рада з питань формування екологічної мережі 
Донецької області

квітень Натрус С.П. -  
директор

Проведено 26.05.2019

департаменту 
екології та 
природних 
ресурсів
облдержадмініст
рації

27. Робоча група з координації запровадження на території 
Донецької області роздільного збирання побутових відходів

травень Не було потреби

28. Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 
конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку (за потреби)

протягом Чурікова Г.П. -  Проведено 11.04.2019
кварталу в.о. директора

департаменту 
економіки 
облдержадмініст 
рації

29. Регіональна комісія з питань упорядкування обліку протягом
юридичних осіб при облдержадміністрації (за потреби) кварталу

Не було потреби

30. Регіональна рада підприємців в Донецькій області III декада квітня Проведено 23.04.2019
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31. Рада молодих вчених при облдержадміністрації червень Головко О.П. - Проведено 15.06.2019
директор
департаменту
інвестиційно-
інноваційного
розвитку і
зовнішніх
відносин
облдержадмініст
рації

Засідання колегій:

Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про підсумки III декада квітня 
виконання місцевих бюджетів області за І квартал 2019 року»

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: «Про 
підсумки діяльності органів і закладів охорони здоров’я, стан 
здоров’я населення у 2018 році та заходи щодо забезпечення 
населення доступною та якісною медичною допомогою у 
2019 році»

І декада квітня

Скарга М.О. -  Проведено 25.04.2019
директор
Департаменту
фінансів
облдержадмініст
рації

Узун Ю.Г. -  Проведено 04.04.2019
директор
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадмініст
рації
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3. Департаменту житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації:

«Про підсумки роботи житлово — комунального 
господарства області в осінньо -  зимовий період 2018 -  
2019 рр. та завдання на період підготовки до роботи взимку 
2019 -  2020 років»;

«Про підсумки підготовки місць масового відпочинку в 
населених пунктах області до оздоровчого періоду
2019 року»;

«Про стан виконання Закону України «Про особливості 
здійснення права власності в багатоквартирному будинку 
виконкомами міських рад та райдержадміністраціями»

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Про
виконання регіональної Програми розвитку освіти «Освіта 
Донеччина в європейському вимірі. 2017 - 2020 роки» у 2018 
році», «Про стан травматизму учнів, вихованців під час 
освітнього процесу та організацію профілактичних заходів 
щодо його зниження (за звітністю за 2018 рік)», «Про нові 
підходи щодо профілактики протиправних дій серед
неповнолітніх у закладах освіти області»

5. Управління культури і туризму облдержадміністрації: «Про
розвиток народної творчості на Донеччині»

облдержадміністрації

25.06.2019

Сідашева Т.В. -  П р о в ед ен о  14.06.2019 
в.о. директора 
департаменту 
освіти і науки 
облдержадмініст
рації

квітень Певна A.B. - Проведено 22.05.2019 
в.о. начальника 
управління 
культури і
туризму
облдержадмініст
рації

Філашкін B.C. -  заступник голови
Баранник O.JI. -  Проведено: 
директор

квітень департаменту 23.04.2019;
житлово- 
комунального 
господарства 

травень облдержадмініст 24.05.2019;
рації

червень

III декада квітня
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Донецького обласного центру зайнятості:
«Про результати та можливості укомплектування вакансій 

на засадах рекрутингу», «Про здобутки та невикористані 
резерви під час співпраці з роботодавцями»;

«Про стан організації професійного навчання 
безробітних», «Про ефективність роботи Центрів розвитку 
підприємництва (консалтингових центрів) щодо сприяння 
підприємницькій ініціативі клієнтів служби зайнятості та їх 
супровід у грантові програми»

Головного управління Пенсійного фонду України в 
Донецькій області: «Про підсумки роботи органів Пенсійного 
фонду України в Донецькій області у І кварталі 2019 року»

квітень

червень

квітень

Державного архіву області: 
«Про стан виконання

Рибалко В.М.
директор
Донецького
обласного
центру
зайнятості

Проведено:
16.05.2019;

перенесено на липень 2019 року

Рад Н.С.
начальник
головного
управління
Пенсійного
фонду України в
Донецькій
області

Проведено 03.05.2019

основних планових
архівними установами області», «Про стан охорони праці в 
державній області», «Про стан контролю за виконанням 
документів в держархіві області»;

«Про стан правової роботи в держархіві області», «Про 
стан контролю за виконанням документів в держархіві 
області»;

«Про стан виконання вимог антикорупційного 
законодавства в держархіві області», «Про стан контролю за 
виконанням документів в держархіві області»

Шишолік 
завдань III декада квітня директор

І.В .- Проведено: 
23.04.2019;

державного 
архіву 
Донецької 

III декада травня області

III декада 
червня

31.05.2019;

перенесено на 30.07.2019
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9. Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно — 
патріотичного виховання облдержадміністрації: «Про
реалізацію молодіжної політики у Миколаївській, 
Шахівській, Іллінівській об’єднаних територіальних 
громадах», «Про виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2018 року № 1198 «Про затвердження 
типових положень про молодіжні консультативно — дорадчі 
органи», «Про виконання Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», «Про виконання 
Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків» в мм. Бахмут, Слов’янськ», 
«Про досвід роботи щодо забезпечення механізму взаємодії 
суб’єктів, які виконують заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству в мм. Маріуполь, 
Покровськ»

червень Золкіна Л.І. -  
начальник 
управління сім’ї, 
молоді та
масових заходів 
національно- 
патріотичного 
виховання 
облдержадмініст 
рації

Проведено 25.06.2019

спорту Мицик В.П. 
начальник

та

10. Управління фізичної культури та 
облдержадміністрації:

«Про реалізацію регіональної політики у сфері фізичної III декада квітня управління 
культури та спорту у місті Дружківка» (виїзне засідання, фізичної

Дружківка), культури
«Про стратегію розвитку об'єднаних територіальних III декада травня спорту 

громад у сфері фізичної культури і спорту у Соледарській та облдержадмініст
Миколаївських громадах», «Про підсумки роботи школи рації
вищої спортивної майстерності за 2018 рік», «Про підсумки 
роботи Донецького вищого училища олімпійського резерву 
ім. С. Бубки за 2018 рік», «Про підсумки роботи щодо 
проведення обласного огляд-конкурсу в рамках проведення 
Всеукраїнського місячника облаштування спортивних

Проведено:

17.04.2019 (м. Дружківка);

28.05.2019 (м. Краматорськ)
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майданчиків «Спорт для всіх -  спільна турбота» у 2019 році», 
«Про стан підготовки спортсменів Донецької області з 
неолімпійських видів спорту до III Всесвітніх ігор з 
єдиноборств», «Про стан підготовки спортсменів Донецької 
області з неолімпійських видів спорту до II Європейських 
ігор», «Про стан розвитку боксу у Донецькій області», «Про 
присвоєння спортивних звань» (розширене засідання)

Проведення нарад

Мицик В.П. -
начальник
управління
фізичної
культури та
спорту
облдержадмініст
рації

Наради з органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування стосовно питань сплати екологічного 
податку підприємствами, установами, організаціями, 
громадянами -  суб’єктами господарювання, які знаходяться 
на території Донецької області, підконтрольній українській 
владі (за потреби)

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації
протягом
кварталу

Натрус С.П. 
директор 
департаменту 
екології та
природних 
ресурсів
облдержадмініст
рації

Проведено: 03.01.2019;
14.01.2019-17.01.2019; 21.01.2019

І декада квітня
Наради:

«Про реалізацію в області розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про 
Національну стратегію реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на період 2017 -  2026 роки та 
план заходів з реалізації її І етапу»;

«Про стан забезпечення здійснення профілактичних, II декада квітня рації 
лікувальних та організаційних заходів з сталої відповіді на 
туберкульоз, а також заходів з догляду та підтримки ВІЛ -  
інфікованих і хворих на СНІД в Донецькій області»;

Узун Ю.Г. -  Проведено:
директор 24.04.2019;
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадмініст

10.04.2019;
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«Про стан імедичного забезпечення ветеранів та учасників 
бойових дій в Донецькій області», «Про забезпечення 
закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення, які придбані за рахунок державного 
бюджету», «Про хід збору та надання заявок до Міністерства 
охорони здоров’я України у 2019 році»;

«Про впровадження скринінгу гінекологічної патології на II декада травня 
первинний рівень медичної допомоги»;

«Про стан забезпеченості закладів охорони здоров’я 
медичними інформаційними системами та автоматизованими 
робочими місцями для впровадження електронних 
інструментів (електронні: медична карта, рецепт,
направлення, лікарняний)»;

«Про стан надання протитуберкульозної допомоги дітям, у II декада червня 
тому числі санаторно -  курортного лікування в умовах 
санаторіїв протитуберкульозного профілю різних форм 
власності»

III декада квітня Узун Ю.Г. -  24.04.2019; 
директор 
департаменту 
охорони 
здоров’я 
облдержадмініст 
рації

III декада 
травня

12.06.2019;

22.05.2019;

19.06.2019

3. Наради із заступниками міських голів і голів 
райдержадміністрацій з поточних питань розвитку галузі та 
проходження опалювального періоду 2019-2020 років

Філашкін B.C. — заступник голови облдержадміністрації
щомісяця Баранник O.J1. -Наради проведені: 01.04.2019;

директор 02.04.2019; 30.05.2019; 31.05.2019;
департаменту 04.06.2019; 06.06.2019; 11.06.2019;
житлово- 18.06.2019; 24.06.2019
комунального
господарства
облдержадмініст
рації
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Нарада щодо затвердження Положення про 
координаційну раду з безпеки дорожнього руху

обласну III декада квітня

5. Наради під головуванням голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації з:

керівниками державних вугледобувних підприємств з 
поточних питань функціонування державних шахт;

з питання приєднання до електричних мереж установок 
об’єкта «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в 
м. Краматорськ Донецької області» за участю керівництва АТ 
«ДТЕК Донецькі електромережі», ТОВ «Краматорськтепло- 
енерго», КУ «Обласний центр з матеріально - технічного 
забезпечення закладів охорони здоров’я», ТОВ «Компанія 
«Енергоефективність і консалтинг»

6. Наради:
з представниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації щодо роботи системи
енергоменеджменту та впровадження ЕСКО механізму в 
установах, що підпорядковані структурним підрозділам 
облдержадміністрації;

з питання погашення заборгованості ДП «ВК 
«Краснолиманська» з єдиного внеску на загальнообов’язкове

Литвинов A.B. -
директор
департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

Проведено 11.04.2019

додатково до 
плану

додатково до 
плану

Проведено:

06.06.2019;

05.06.2019

Проведено:
22.05.2019;

10.06.2019;
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державне соціальне страхування, заборгованості з податків та 
зборів перед бюджетом та внесків до Пенсійного фонду 
України;

щодо надання методичної допомоги з питань застосування 
вимог Кодексу газорозподільних систем, в частині 
забезпечення технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
багатоквартирних будинків за участю ПАТ «Донецькоблгаз», 
ПАТ «Маріупольгаз» та виконкомів міських рад, 
райдержадміністрацій, військово - цивільних адміністрацій

Нарада з питання розгляду та затвердження детального плану 
території земельної ділянки для прокладання трубопроводу 
на території Ганнівської сільської ради Добропільського 
району Донецької області за межами населеного пункту

Відеоконференції з керівниками органів управління фізичною 
культурою і спортом молоді виконавчих комітетів міських 
рад, рад об’єднаних територіальних громад, 
райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій

додатково до 
плану

щомісяця, І 
декада

Литвинов A.B. -
директор
департаменту
розвитку 03.04.2019
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

Теклюк В.Я. - Проведено 25.04.2019
в.о. начальника
управління
містобудування
та архітектури
облдержадмініст
рації

Мицик В.П. 
начальник 
управління 
фізичної 
культури та 
спорту
облдержадмініст
рації

Проведено: 16.05.2019; 06.06.2019
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9. Координаційна рада за участю громадських організацій 
(федерацій) з видів спорту Донецької області

10. Наради з:
директорами шкіл -  інтернатів;
керівниками органів управління освітою міст, районів, 

об’єднаних територіальних громад з питань реформування 
освітньої галузі, оптимізації мережі закладів освіти та нової 
української школи;

представниками об’єднаних територіальних громад з 
питань освіти;

представниками Донецького регіонального центру 
оцінювання якості освіти, департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Головного управління Національної 
поліції України в Донецькій області, Управління Служби 
безпеки України в Донецькій області, Донецько - Луганського 
регіонального управління Державної прикордонної служби 
України, департаменту інформаційної та внутрішньої 
політики облдержадміністрації щодо організованого 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у
2019 році;

керівниками органів управління освітою міських рад, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад на

III декада квітня Мицик В.П. -  Проведено 03.04.2019; 30.05.2019 
III декада начальник

червня управління
фізичної 
культури та 
спорту
облдержадмініст
рації

Сідашева Т.В. — Проведено: 
в.о. директора 10.04.2019;

II декада квітня департаменту 14.06.2019;
II декада квітня освіти і науки 

облдержадмініст 
рації

II декада квітня 17.04.2019'

III декада 
квітня

07.05.2019;

III декада 
квітня

1.04 .2019 ;
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

тему: «Про підготовку до літнього оздоровлення та
відпочинку дітей в системі освіти області»;

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

керівниками закладів професійно-технічної освіти

11. Наради:
з керівниками вищих навчальних закладів у сфері 

культури щодо обсягів регіонального замовлення на 2019-
2020 роки;

з керівниками відділів (управлінь) культури і туризму 
міських рад та райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад

12. Обласна нарада директорів базових центрів зайнятості 
Донецької області: «Про підсумки роботи Донецької обласної 
служби зайнятості за І квартал 2019 року»

13. Обласні наради та засідання з питань впровадження 
адміністративно -  територіальної реформи Донецької області 
(за потреби)

І декада травня

III декада 
травня 

додатково до 
плану

квітень

протягом
кварталу

Сідашева Т.В. -  
в. о. директора
департаменту 
освіти і науки 
облдержадмініст 
рації

15.05;.2019;

Певна A.B. -  
в.о. начальника 
управління 
культури і
туризму
облдержадмініст
рації
Рибалко В.М. -
директор
Донецького
обласного
центру
зайнятості
Чукова Н.В. -
директор
департаменту
інформаційної
та внутрішньої
політики
облдержадмініст
рації

03.06.2019

Проведено:
02.04.2019;

02.05.2019

Проведено 16.04.2019

Проведено: 08.04.2019;
16.04.2019-17.04.2019; 17.04.2019; 
19.04.2019; 15.05.2019
16.05.2019; 22.05.2019; 06.06.2019; 
07.06.2019; 12.06.2019; 18.06.2019
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

14. Селекторні наради (за потреби) протягом Якименко І.В. - Не було потреби
кварталу начальник 

Головного 
управління 
Держгеокадаст 
ру у Донецькій 
області

Інші заходи

1. Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій 
області (на виконання указів Президента України від 18 
вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 
влади у сфері зовнішніх зносин» (із змінами) та від 05 березня 
2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 
зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевими державними адміністраціями» (із змінами)

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

керівник обласної військово-цивільної адміністрації 
Головко О.П. -  Протягом кварталу забезпечено 31
директор захід
департаменту 
інвестиційно- 
інновацій-ного 
розвитку і
зовнішніх 
відносин 
облдержадмініст 
рації

протягом Направлено лист на МЗС від
кварталу 05.06.2019 № 301/60-19

голова облдержадміністрації,
протягом 
кварталу
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№№
п/п
1

Назва питання

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевими державними адміністраціями» та постанов 
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 
«Про вдосконалення порядку здійснення службових 
відряджень за кордон» (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)

3. Робота з райдержадміністраціями, міськими радами, 
військово-цивільними адміністраціями та об’єднаними 
територіальними громадами з реалізації проекту 
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», 
який фінансується за рахунок Європейського інвестиційного 
банку

4. Координація роботи щодо залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги

5. Проведення роботи:
щодо оновлення інвестиційного паспорту Донецької 

області;
в рамках проекту «Академія доброго упорядкування та 

підвищення компетентності Європи» (AGREE);

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

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

протягом
кварталу

Робота здійснювалась протягом 
кварталу

протягом
кварталу

Робота здійснювалась протягом 
кварталу

протягом
кварталу

Заходи проводились протягом 
кварталу
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

з підготовки та організації навчальних візитів до країн 
Східної Європи та Балтії (Польща, Литва, Латвія та Естонія) 
для представників державного управління, місцевого 
самоврядування, малого бізнесу в рамках Проекту 
«Український Донецький куркуль»;

за підтримки Офісу з просування експорту при 
Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України щодо 
інформування вітчизняних виробників про можливі виставки 
та поставки продукції на зовнішні ринки, освітні заходи з 
питань торгівлі до країн ЄС;

щодо оновлення та внесення змін до інтерактивної карти 
Донецької області;

шодо територіального маркетингу, у тому числі 
промоційної діяльності, що має на меті формування 
позитивної ділової репутації мирної сторони Донецької 
області, піднесення її міжнародного авторитета та 
формування інвестиційно привабливого іміджу

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

6. Проведення моніторингу:
діючих джерел фінансування, у тому числі грантових 

коштів, для реалізації проектів на території області; 
стану зовнішньоекономічної діяльності області; 
реалізації інфраструктурних проектів та розміщення 

інформації на веб-сайті облдержадміністрації

протягом
кварталу

Заходи проводились протягом 
кварталу
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№ №
п/п

1

Назва питання

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

Підготовка інформації щодо фактичного стану виконання 
доведених завдань по забезпеченню надходжень коштів до 
бюджетів всіх рівнів за звітний період

Надання інформації для проведення моніторингу стану 
розвитку малого та середнього підприємництва, рейтингової 
оцінки результатів діяльності голів райдержадміністрацій та 
міських рад (за потреби)

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

щомісяця Долозіна І.Л. - Протягом кварталу за
в.о. начальника оперативними даними
Головного надходження за рішеннями
управління ДФС (ухвалами) адміністративних 
у Донецькій судів, пов’язаних зі стягненням 
області податкового боргу, склали

9144,2 тис. гривень

щомісяця До департаменту економіки
облдержадміністрації надано 
аналітичні матеріали про стан 
виконання доведених завдань по 
мобілізації коштів до бюджетів 
усіх рівнів (листи від 15.04.2019
№ 30942/10/05-99-07-01-26; від
15.05.2019 № 38780/10/05-99-07-
01-26; від 14.06.2019
№ 47318/10/05-99-07-01 -26

протягом Департаменту економіки
кварталу облдержадміністрації надано

інформацію щодо виконання 
заходів Регіональної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва (лист від
14.04.2019 № 30621/10/05-99-07- 
01-25. Також листом від
20.05.2019 № 40115/10/05-99-07- 
01-25 надано інформацію щодо
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

10.

11.

12.

13.

Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 
окремим графіком)

Проведення атестації акушерів -  гінекологів (за окремим 
графіком)

Проведення атестації лікарів педіатрів

Підготовка та надання Міністерству фінансів України 
інформації про виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 24 травня 2017 року № 415-р «Про затвердження 
плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017-2020 роки»

протягом
кварталу

протягом
кварталу

додатково до 
плану

протягом
кварталу

Долозіна І.Л. - показників фінансово-
в.о. начальника господарської діяльності
Головного суб єктів малого та середнього
управління ДФС підприємництва 
у Донецькій 
області

Узун Ю.Г. -  Проведено 11.04.2019; 15.05.2019
директор
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадмініст
рації

Проведено 25.04.2019; 30.05.2019;
27.06.2019

Проведено 25.04.2019; 30.05.2019;
27.06.2019

Скарга М.О. -  Підготовлена та надана 
директор Міністерству фінансів України
Департаменту інформація щодо виконання
фінансів зазначеного плану заходів листом
облдержадмініст від 09.04.2019
рації № 01 -04/13/362/0/31-19

57
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п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

14. Підготовка інформації за І квартал 2019 року про хід
виконання розділу «Охорона навколишнього природного 
середовища» Програми економічного і соціального розвитку
Донецької області на 2019 рік та основних напрямків
розвитку на 2020 і 2021 роки

15. Аналіз стану використання та освоєння коштів обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища у
2019 році відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 31 січня 2018 року № 129/5-18 «Про 
затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2018 рік»

квітень Натрус С.П. — Виконано, лист на департамент 
директор депар- економіки облдержадміністрації 
таменту екології від 26.04.2019 № 04-18/2540/90-19 
та природних 
ресурсів
облдержадмініст
рації

протягом Виконано: 05.04.2019; 03.05.2019;
кварталу 05.06.2019

16.

17 .

Засідання обласної містобудівної ради (у разі надходження 
проектної документації)

Філашкін B.C. -  заступник голови облдержадміністрації
протягом Теклюк В.Я. -  Проведено: 25.06.2019
кварталу в.о. начальника

управління 
містобудування 
та архітектури 
облдержадмініст 
рації

Засідання обласного Комітету забезпечення доступності додатково до 
людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення плану
до об єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури

Проведено 30.05.2019
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

18. Співпраця з керівниками державних вугледобувних
підприємств, представниками місцевих територіальних
громад, відділення Національної служби посередництва і
примирення в Донецькій області та іншими зацікавленими 
сторонами з питань врегулювання конфліктних ситуацій у 
шахтарських колективах

19. Розробка дорожньої карти щодо реконструкції аеропорту 
Краматорськ

20. Здійснення заходів щодо облаштування КПВВ області

21. Укладання договорів з:
капітального ремонту, експлуатаційного утримання 

автодоріг комунальної власності в Донецькій області за 
результатами проведених закупівель;

органами місцевого самоврядування,
райдержадміністраціями та об'єднаними територіальними 
громадами про передачу права на здійснення видатків в 
рамках Регіональної програми з відшкодування частини 
відсотків за кредитами, залученими на заходи з 
енергозбереження та підвищення енергоефективності для 
населення Донецької області на 2016-2020 роки

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Литвинов A.B. -
директор
департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

Моніторинг ситуації у м. Вугле- 
дар (співпраця з громадою, 
керівництвом ДП «ШУ 
«Південно-донбаське № 1»), від
25.06.2019 №178/0/111-19, від
26.06.2019 №1196/0/11-19

Робота триває

Організовано виконання робіт на 
КПВВ «Майорське» і «Гнутове», 
укладення відповідних договорів

Укладено 13 угод на суму 25 млн. 
грн. з капітального ремонту 
автодоріг комунальної власності, 
технічного та авторського нагляду 
за вказаними роботами; 
укладено договори з
Добропільською та
Маріупольською міськими радами
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

22 . Вжиття заходів щодо попередження повного знеструмлення 
державних вугледобувних підприємств

додатково до 
плану

Литвинов A.B. -
директор
департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

Підготовка листів від 24.06.2019 
№ 0.1/13-3243/4-19, від 25.06.2019 
№ 0.2/11-3271/4-19, № 0.2/11- 
3271/1/4-19

23. Організація та участь в обстеженні та усуненні помилок в 
роботі системи ГРПБ м. Авдіївка (об’єкт «Будівництво 
підвідного газопроводу високого тиску від ГРС
смт Очеретине до м. Авдіївка») за участю ПАТ
«Донецькоблгаз», Авдіївсько'і ВЦА, представників 
підрядника

додатково до 
плану

11.06.2019 (м. Авдіївка). Складено 
відповідний акт, систему 
диспетчеризації налагоджено

24. Організація надання допомоги населенню відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року 
№ 21 «Про затвердження Порядку надання гуманітарної та 
іншої допомоги населенню Донецької та Луганської 
областей»

протягом
кварталу

Бойко І. О.
директор 
департаменту 
питань 
цивільного 
захисту, 
мобілізаційної 
та оборонної 
роботи
облдержадмініст
рації

Проведено: 16.04.2019; 04.05.2019;
17.05.2019; 07.06.2019; 
14.06.2019; 21.06.2019;

06.05.2019;
.06.2019; 

26.06.2019;
з 11
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

25. Організація, координація 
розмінування та суб’єктам 
забезпеченні безпечного 
відновлювальних робіт

та сприяння 
протимінної 

проведення

операторам 
діяльності у 

аварійно-

додатково до 
плану

Бойко І.О. -
директор
департаменту з
питань
цивільного
захисту,
мобілізаційної
та оборонної
роботи
облдержадмініст
рації

Протягом кварталу опрацьовано 
133 заявки на проведення робіт

26. Організовано проведення інструкторсько - методичних занять додатково до Проведено 25.04.2019
з питань мобілізаційної підготовки із структурними плану 
підрозділами облдержадміністрації

27. Проведення урочистої зустрічі з кращими спортсменами та 
тренерами з олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів 
спорту серед осіб з інвалідністю

додатково до 
плану

Мицик В.П. -  Проведено 30.05.2019
начальник
управління
фізичної
культури та
спорту
облдержадмініст
рації
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№№
п/п
І

Назва питання

28. Фінансування пенсійних виплат

29. Здійснення моніторингу інформаційних відомостей з реєстру 
застрахованих осіб Державного соціального страхування 
щодо виявлення ознак тіньової зайнятості. Інформування 
соціальних партнерів

ЗО. Забезпечення призначення/перерахунків пенсій у 
централізованій підсистемі «Призначення та виплата пенсій» 
Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного 
фонду У країни

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Рад Н.С.
начальник
головного
управління
Пенсійного
фонду України
Донецькій
області

-  Протягом кварталу забезпечено 
своєчасне, відповідно до графіка, 
фінансування коштів на виплату 
пенсій в повному обсязі

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

протягом
кварталу

Органами Фонду області 
призначено 11,5 тис. пенсійних 
виплат, проведено 22,4 тис. 
поточних перерахунків.
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

31.

32.

33.

Рад Н.С.
начальник
головного
управління
Пенсійного
фонду України в
Донецькій
області

З 01.04.2019 року, відповідно ч. 2 
статті 42 Закону України «Про 
загальнообов язкове державне 
пенсійне страхування», проведено 
перерахунки 72,0 тис. осіб

Розширення мережі пунктів обслуговування громадян

Реалізація завдань з надання електронних послуг через веб - 
портал Пенсійного фонду України, в тому числі громадянам, 
які мають електронний цифровий підпис

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Робота проводилась 
кварталу

протягом

Протягом кварталу 18,7 тис. 
громадян отримали послуги, 36,6 
тис. осіб залучено до реєстрації на 
веб - порталі Пенсійного фонду 
України

Сідашева Т.В. -  Проведено:Проведення:
у закладах освіти області атестаційної експертизи у сфері II декада квітня в.о. директора з 10.04.2019 по 25.04 2019'

професійної (професійно-технічної) освіти; департаменту
обласної олімпіади з предмета «Правила дорожнього III декада квітня освіти і науки з 27.04.2019 по 28.04 2019'

руху» серед учнів закладів професійної (професійно- облдержадмініст
технічної) освіти; рації

очного етапу обласного конкурсу творчих проектів серед III декада квітня 27.04.2019’
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

виїздів робочих груп з питань діяльності опорних закладів щомісяця, II 17.04.2019; 11.05 2019' 25 06 2019'
загальної середньої освіти Донецької області; декада " ’ ’
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

Державної підсумкової атестації у формі зовнішнього III декада травня Сідашева Т.В. -  з 21.05.2019 по 13.06.2019* 
незалежного оцінювання, _ |  декада в.о. директора

червня департаменту
урочистих педагогічних рад та видача документів про І, III декади освіти і науки 07.06.2019; 27.06.2019

освіту червня облдержадмініст 
рації

34. Атестаційна комісія департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації (мм. Краматорськ, Маріуполь)

-  25 квітня Проведено з 11.04.2019 по 
25.04.2019

35. Співбесіда з керівними працівниками органів управління 
освітою міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад, військово -  цивільних адміністрацій 
щодо:

організації харчування;
забезпечення навчальною літературою закладів освіти 

області;

II декада квітня
III декада травня 

- 1 декада
червня 

І декада червнязабезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 
потребами;

охоплення учнівської молоді навчанням за підсумками II декада червня 
2017-2018 навчального року

Проведено:

з 08.04.2019 по 12.04.2019; 
30.05.2019; 31.05.2019; 05.06.2019; 
06.06.2019; 07.06.2019;

з 01.06.2019 по 10.06.2019;

з 01.06.2019 по 14.06.2019

36. Форум «Відкритий освітній простір -  нове суспільство» II декада квітня Проведено 16.04.2019
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

37. Засідання Консультативної ради з питань охорони культурної 
спадщини

додатково до 
плану

Певна A.B. - Проведено 03.05.2019; 25.06.2019
в.о. начальника
управління
культури і
туризму
облдержадмініст
рації

38. Сприяння організації і проведенню гастрольних та протягом
концертно-масових заходів творчими колективами України кварталу
на території області

39. Організація міжрегіональної культурної співпраці з протягом
Вінницькою, Львівською, Житомирською, Запорізькою кварталу
областями

40. Організація та проведення безкоштовного показу протягом
документальних, художніх та патріотичних фільмів до кварталу
знаменних та пам’ятних дат в історії України

Проведено:
18.05.2019 (м. Бахмут);
08.06.2019 (с. Назарівка, 
Нікольський район)

Проведено:
27.06.2019 (с. Урзуф,
Мангушський район)

Проведено:
04.04.2019,
(анімаційний
Джульетта»,
Добропілля,

03.04.2019
11.04.2019 

фільм «Ромео та 
сс. Криворіжжя, 

Вірівка,
смт Святогорівка Добропільського 
району та с. Сергіївка 
Слов’янського району);
23.04.2019 -  27.04.2019 (д/ф
«Лазуровий пил»,сс. Добропілля, 
Святогорівка Добропільського 
району, м. Дружківка, с. Сергіївка
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№№
п/п

~1

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

З

Певна A.B. - Слов’янського району); 
в.о. начальника 04.05.2019 - 08.05.2019 (х/ф «Чужа 
управління молитва», мм. Дружківка, 
культури і Костянтинівка, сс. Володимирівка 
туризму Никонорівка Добропільського
облдержадмініст району);
рації 10.05.2019, 14.05.2019 (х/ф

«Трубач», м. Костянтинівка, 
с. Никонорівка Добропільського 
району);
14.05.2019 -  17.05.2019 (х/ф
«Крути», «Посттравматична
рапсодія», «Кіборги» та «Гіркі 
жнива», селище Торське 
Лиманського району);
17.05.2019, 21.05.2019 (х/ф
«Скажене весілля»,
с. Никонорівка Добропільського 
району, м. Торецьк);
29.05.2019 (х/ф «Трубач», 
м. Краматорськ);
31.05.2019, 03.06.2019 (м/ф
«Викрадена принцеса»,
с. Райгородок Слов’янського 
району та у дитячому таборі на 
базі ЗОШ № 1 м. Краматорськ);
16.06.2019 (х/ф «Сторожова
застава», с. Райгородок
Слов’янського району);

66



№ №
п/п
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згідно із планом
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1 2 3 4 5

Певна A.B. - 22.06.2019 (м/ф «Микита 
в.о. начальника Кожум’яка» та х/ф «Іван Сила» у 
управління КП «ОДМСОК «Перлина 
культури і Донеччини» м. Святогірськ);
туризму 26.06.2019 (х/ф «Сторожова
облдержадмініст застава», «Зникла грамота», 
рації м. Святогірськ);

26.06.2019 (х/ф «Той хто пройшов 
крізь вогонь», м. Краматорськ)

41. Забезпечення організації проведення 
ярмарку вакансій «Робота обирає тебе»

загальнообласного квітень Рибалко В.М.
директор
Донецького
обласного
центру
зайнятості

-  Проведено 17.04.2019

42. Проведення заходів щодо:
реалізації у 2019 році Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства;
проведення обласного конкурсу журналістських робіт на 

краще висвітлення тематики реформи місцевого
самоврядування, децентралізації влади та кращих практик 
територіальних громад Донецької області;

обласного конкурсу «Кращі практики місцевого
самоврядування»

протягом Чукова Н.В. -  Заходи проводились протягом
кварталу директор кварталу

департаменту 
інформаційної 
та внутрішньої 
політики 
облдержадмініс 
трації
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п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом
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43. Координація роботи щодо:
діяльності громадської ради при облдержадміністрації; 
виконання Регіонального плану заходів з увічнення 

пам'яті захисників України на період до 2020 року у 
Донецькій області

протягом
кварталу

Чукова Н.В. -
директор
департаменту
інформаційної
та внутрішньої
політики
облдержадмініс
трації

Координація роботи
здійснювалась протягом кварталу

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

протягом
кварталу

Протягом кварталу брали участь у 
9 заходах: 25.04.2019; 20.05.2019; 
22.05.2019; 23.05.2019; 28.05.2019; 
30.05.2019; 06.06.2019; 26.06.2019-
27.06.2019

45. Участь у заходах, організованих громадськими організаціями

46. Засідання робочої групи з розвитку громадянського 
суспільства у Донецькій області

протягом
кварталу

квітень

Протягом кварталу брали участь у 
16 заходах, організованих 
громадськими організаціями:
03.04.2019, 17.04.2019, 25.04.2019,
02.05.2019, 14.05.2019, 20.05.2019,
22.05.2019, 23.05.2019, 28.05.2019,
30.05.2019, 04.06.2019, 06.06.2019,
07.06.2019, 24.06.2019

Перенесено на 
2019 року

III квартал
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47.

48.

Засідання:
експертно-перевірної комісії державного архіву області;

науково-методичної
області

щомісяця, III 
декада

Шишолік
директор
державного

ради державного архіву Донецької
III декада квітня архіву

Організаційна робота щодо:
проведення ярмаркових заходів на виконання факсограми 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
10 жовтня 2012 року № 37-11-4-12/16616;

виконання протоколу засідання Кабінету Міністрів 
України від 09 серпня 2017 року № 48 «Про посилення 
захисту майнових прав власників та орендаторів земельних 
ділянок, запобігання протиправному поглинанню та 
захопленню підприємств в аграрному секторі економіки»;

розвитку зерновиробництва на території Донецької 
області, підконтрольній українській владі у 2019 році;

заходів Національного плану дій щодо боротьби з 
деградацією земель та опустелюванням, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від ЗО березня 
2016 року № 271 -р, на території Донецької області, 
підконтрольній українській владі;

недопущення виробничого травматизму та нещасних 
випадків під час проведення механізованих робіт у весняно -  
літній період 2019 року, дотримання вимог пожежної безпеки 
та правил безпеки дорожнього руху в сільськогосподарських 
підприємствах всіх форм власності та господарювання

III декада 
червня

протягом
кварталу

кожні 2 тижні

протягом
кварталу
протягом
кварталу

протягом
кварталу

Донецької 
області

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

І.В ,- Проведено:
11.04.2019; 24.04.2019; 29.05.2019; 
08.05.2019; 10.05.2019; 16.05.2019; 
10.06.2019;
12.04.2019; 07.05.2019; 30.05.2019; 
31.05.2019

Проведено:
558 ярмарок, реалізовано 
продукції на суму 72,1 млн. грн.

робота проводилась щомісяця, 
протягом кварталу;

організаційні заходи
здійснювались протягом кварталу; 
заходи здійснювались протягом 
кварталу;

заходи здійснювались протягом 
кварталу
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49. Організаційна та роз’яснювальна робота щодо виплат 
спеціальних бюджетних дотацій для розвитку галузі 
тваринництва з Державного бюджету України суб’єктам 
господарювання всіх форм власності

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

департаменту 
агропромислово 
го комплексу та 
розвитку 
сільських 
територій 
облдержадмініст 
рації

50.

51.

Реалізація плану заходів з використання Регіональної 
програми сприяння розвитку малого і середнього 
підприємництва

Конкурсна комісія з визначення суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу для отримання часткової 
компенсації відсоткової ставки за залучення у національній 
валюті банківськими кредитами (за потреби)

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Підготовлено та надано 
інформацію до департаменту 
економіки облдержадміністрації

Засідання проведено 24.04.2019

52. Збір та узагальнення звітів кількісних та якісних показників 
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності 
суб’єктів племінної справи у тваринництві за І квартал 
2019 року та надання до Міністерства аграрної політики та 
продовольства України для занесення до Державного 
племінного реєстру України

II декада квітня До 15.04.2019 було проведено збір 
та узагальнення звітів та надано 
до Міністерства аграрної політики 
та продовольства України для 
занесення в Державний племінний 
реєстр України

70



№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

53. Проведення аналізу:
виробничої діяльності харчових і переробних підприємств 

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

на готову продукцію по переробним підприємствам області 
на виконання листа Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 28 вересня 2017 року № 37-11- 
11/22156

54. Проведення моніторингу щодо стану реалізації 
інфраструктурних об’єктів Олександрівського району

55. Оформлення та видача свідоцтв (сертифікатів) племінних 
(генетичних) ресурсів суб’єктам племінної справи у 
тваринництві

56. Організаційне забезпечення участі керівництва міст та 
районів області у заходах, які проводяться в 
облдержадміністрації

протягом
кварталу

щотижнево

протягом
кварталу

протягом
кварталу

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

Проводиться щотижневий
оперативний аналіз закупівельних 
цін на сировину та оптово- 
відпускних цін на готову 
продукцію по переробним
підприємствам області (на 
виконання листа Міністерства 
аграрної політики та
продовольства України від
10.06.2019 №37-11-11/13030)

Моніторинг 
протягом кварталу

здійснювався

Оформлено та видано суб’єктам 
племінної справи у тваринництві 
185 сертифікатів племінних 
(генетичних) ресурсів для 
реалізації поголів’я племінних 
тварин

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації
протягом Мосіна О.О. -  Засідання колегії
кварталу начальник облдержадміністрації 25.04.2019;

організаційного 20.06.2019
управління Святкові заходи з нагоди Дня
облдержадмініст Європи 18.05.2019 (м. Бахмут)
рації
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обласної військово-цивільної адміністрації до міст та районів Президента
області

57. Забезпечення виконання протокольних заходів та протягом Мосіна О.О. -  Організаційне забезпечення-
організаційне забезпечення: кварталу начальник участі голови

робочих поїздок вищих посадових осіб України, керівників організаційного облдержадміністрації, керівника
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади управління обласної військово-цивільної
до області; облдержадмініст адміністрації Куця О.І у заходах

^робочих ^поїздок голови облдержадміністрації, керівника рації під час робочої поїздки
України

В.О. Зеленського до Донецької 
області (м. Маріуполь,
15.06.2019);
робочої поїздки голови Донецької 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації Куця О.І. до 
м. Маріуполь для участі у огляді 
та відкритті об’єктів під час візиту 
Прем’єр-міністра України
В.Б. Гройсмана до Донецької 
області (м. Маріуполь 18.04.2019) 
участі заступника голови 
облдержадміністрації Стокоза І.С. 
у заходах під час робочої поїздки 
Віце-прем'єр-міністра України з 
питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції
І.О. Климпуш-Цинцадзе до
м. Маріуполь (м. Маріуполь
09.04.2019);
робочих поїздок голови
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Мосіна О.О. -  облдержадміністрації, керівника
начальник обласної військово-цивільної
організаційного адміністрації в міста та райони
управління області:
облдержадмініст для спільного урочистого 
РаЦІЇ відкриття з головою правління

АТ «Ощадбанк» Пишним А.Г. 
відділення АТ «Ощадбанк» IV 
типу № 10004/0419 (смт. Зайцеве, 
Бахмутського району, 08.04.2019); 
до м. Маріуполь (18.04.2019); 
для огляду з опробуванням нового 
високопродуктивного очисного 
обладнання, ВП «Шахта 
«Капітальна»
ДП «Мирноградвугілля»
(м. Мирноград 19.04.2019); 
для участі у заході «Ранок 
духовного єднання» з
представниками громадських 
молодіжних організацій
(м. Краматорськ 25.04.2019); 
для покладання квітів до 
пам’ятних знаків воїнам, що 
загинули на території Донеччини 
під час проведення АТО (ООС) 
(Слов’янський район, 08.05.2019) 
для відкриття парку «Веселка», 
вручення квартир дітям-сиротам
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Мосіна 0 .0 . -  (м. Маріуполь 31.05.2019); 
начальник для участі в обласних заходах з
організаційного нагоди Дня захисту дітей 
управління (м. Святогірськ 01.06.2019);
облдержадмініст до Костянтинівського та 
РаДІЇ Волноваського районів

(07.06.2019);
до м. Мирноград (10.06.2019); 
Організаційне забезпечення
поїздок заступника голови 
облдержадміністрації 
Філашкіна B.C.:
для відкриття Центру безпеки 
громадян за участю Ярового С.А. 
- першого заступника Міністра 
внутрішніх справ України та 
Чечоткіна М.О. - голови 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій
(м. Святогірськ 25.04.2019); 
до Олександрівського району
(24.06.2019).
Організаційне забезпечення
поїздок заступника голови 
облдержадміністрації 
Стокоза І.С.:
до Нікольського району для 
проведення історико-культурного 
фестивалю «Дике поле. Шлях до
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Мосіна О.О. -  Європи» (Нікольський район 
начальник 08.06.2019);
організаційного до Мангушського району для 
управління участі у Всеукраїнському
облдержадмініст молодіжному форумі «Схід-захід: 
рації міжрегіональне партнерство.

Виклики сьогодення»
(Мангушський район 08.06.2019)

58. Проведення аналізу за І квартал 2019 року:
стану роботи зі здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади у Донецькій області;

організаційної роботи виконавчих органів міських рад, 
райдержадміністрацій;

стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою 
облдержадміністрацією за виконанням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади

квітень Аналіз підготовлено: 
17.04.2019

25.04.2019

17.04.2019

59. Підготовка аналізу виконання плану роботи до 20-го квітня -“- Аналіз виконання плану роботи
облдержадміністрації на І квартал 2019 року облдержадміністрації на І

квартал 2019 року підготовлено
20.04.2019
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60.

61.

62.

Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 
структурних підрозділах облдержадміністрації,
територіальних органах міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади за І квартал 2019 року

квітень

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

Організація проведення щодо:
вручення державних та урядових нагород України, відзнак 

облдержадміністрації видатним працівникам Донецької 
області;

щодо представлення до нагородження відзнаками 
облдержадміністрації, урядовими та державними нагородами 
з нагоди загальнодержавних та професійних свят

протягом
кварталу

протягом
кварталу

додатково до 
плану

Россоха Н.Є.
начальник
управління

Протягом квітня 2019 року 
проведено аналіз стану 
виконавської дисципліни в

діловодства та структурних підрозділах
контролю облдержадміністрації,
облдержадмініст територіальних органах
рації міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади за І
квартал 2019 року

Шевцова Р.В. -
начальник
відділу
адміністрування
Державного
реєстру
виборців
облдержадмініст
рації

Робота проводилася 
кварталу

протягом

Проведено 3 заходи з врученням 
21 державних нагород;

Огданська Т.М.- 
начальник 
управління 
кадрового
забезпечення та розглянуто 940 комплектів 
з питань нагород нагородних документів та надані 
облдержадмініст відповіді про прийняте рішення 
рації
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63. Технічна підтримка роботи тимчасових серверів 
облдержадміністрації (сервер веб-сайтів, поштовий сервер, 
файловий сервер, сервер електронного документообігу та ІР- 
телефонії облдержадміністрації)

протягом
кварталу

Білокопитий
В.В.
начальник
відділу
інформаційно-
комп’ютерного
забезпечення
облдержадмініст
рації

Робота проводились 
кварталу

протягом

64. Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в протягом 
апараті облдержадміністрації кварталу

Роботи проводились протягом 
кварталу

65. Підтримка роботи в системі електронної корпоративної 
пошти між структурними підрозділами
облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами 
місцевого самоврядування та апарату облдержадміністрації

протягом
кварталу

Роботи проводились протягом 
кварталу

66. Технічна підтримка проведення нарад, конференцій, протягом
семінарів, засідань колегій кварталу

Роботи проводились протягом 
кварталу

67. Підтримка ІР-телефонії, систем контролю доступу та протягом
відеоспостереження в будівлі облдержадміністрації кварталу

Роботи проводились протягом 
кварталу
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Гончарова O.K.— Щомісячно управлінням
начальник готувались і надавались голові
управління з облдержадміністрації, керівнику
питань звернень обласної військово-цивільної
громадян та адміністрації довідки:
доступу до про додержання графіків
публічної особистих прийомів громадян в
інформації облдержадміністрації;
облдержадмініст про роботу телефонного 
рації зв’язку з населенням «Телефон

довіри» та «Гаряча лінія» в 
облдержадміністрації;

про проведення виїзних 
спільних прийомів громадян у 
містах та районах області 
керівниками структурних
підрозділів облдержадміністрації 
разом із керівниками
райдержадміністрацій, військово- 
цивільних адміністрацій,
виконкомів міських, сільських, 
селищних рад;

моніторинги дотримання
графіків проведення виїзних 
прийомів громадян за місцем їх 
мешкання головами
райдержадміністрацій, міськими 
головами, керівниками військово- 
цивільних адміністрацій,

68. Аналіз додержання графіків особистих прийомів осіб, які щомісяця, І 
потребують безоплатної первинної правової допомоги, декада
особистих, спільних, виїзних прийомів громадян з питань, що 
належать до компетенції облдержадміністрації, підготовка 
довідок та надання їх голові облдержадміністрації, керівнику 
обласної військово-цивільної адміністрації
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69.

70 .

Прийняття та узагальнення статистичних звітів
райдержадміністрацій, військово -  цивільних адміністрацій, 
виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних
територіальних громад та аналіз звернень громадян і запитів 
на публічну інформацію, які надійшли до 
облдержадміністрації за І квартал 2019 року

до 05 квітня

Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про 
підсумки роботи із зверненнями громадян для надання:

Адміністрації Президента України; 
Секретаріату Кабінету Міністрів України; 
голові облдержадміністрації, керівнику 

військово-цивільної адміністрації
обласної

до 15 квітня 
до 15 квітня 
до 30 квітня

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

головами рад об’єднаних 
територіальних громад

Прийняті та узагальнені 
статистичні звіти за І квартал 2019 
року від райдержадміністрацій, 
військово-цивільних 
адміністрацій, виконавчих органів 
міських рад та рад об’єднаних 
територіальних громад та
проведено аналіз звернень 
громадян і запитів на публічну 
інформацію, які надійшли до 
облдержадміністрації за цей
період

Направлені статистичні звіти та 
аналітичні довідки про підсумки 
роботи із зверненнями громадян: 
15.04.2019;
12.04.2019;
19.04.2019
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71. Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 
секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 
робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 
делегаціями

протягом
кварталу

Липовий О.В. -  Вжито необхідних заходів щодо
завідувач
сектору
режимно-
секретної
роботи
облдержадмініст
рації

недопущення просочення (витоку) 
секретної інформації під час 
відвідування
облдержадміністрації іноземними 
делегаціями

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

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово -  цивільної адміністрації
1. Здійснення контролю за виконанням Краматорською міською 

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

самоврядування в Україні» щодо визначення території для 
розміщення відходів відповідно до законодавства;

пп. 7 і п. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо діяльності суб'єктів 
підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

п. 12 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо додержання юридичними та фізичними особами 
вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими 
відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення 
або п ередача  їх  м атер іал ів  н а  р о згл я д  ін ш и х  дер ж авн и х  
орган ів  у разі п ор у ш ен н я  зак о н о д ав ст в а  про  відходи;

природоохоронного законодавства, в частині дотримання 
Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

II декада Натрус С.П. -  Проведено 15.05.2019
лютого директор

департаменту 
екології та
природних 
ресурсів
облдержадмініст
рації
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Надання оперативної консультативної допомоги структурним 
підрозділам облдержадміністрації, фінансовим органам 
райдержадміністрацій та виконавчим комітетам міських рад, 
об’єднаним територіальним громадам з питань, що належать 
до компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації

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

Департаменту допомога структурним
фінансів підрозділам облдержадміністрації,
облдержадмініст райдержадміністраціям,
рації фінансовим органам та

об’єднаним територіальним
громадам

3. Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 
рад, райдержадміністраціям щодо:

виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 
влади через центри надання адміністративних послуг»;

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

протягом Чурікова Г.П. -  Методична допомога надавалася
кварталу в.о. директора протягом кварталу

департаменту 
економіки 
облдержадмініст 
рації

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
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6.

Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 
структурним підрозділам облдержадміністрації,
господарським товариствам стосовно підготовки інформації 
для внесення змін до Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження 
Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» 
по об’єктах державного майна, які перебувають у сфері 
управління облдержадміністрації

Надання практичної та методичної допомоги виконавчим 
органам міських рад, райдержадміністраціям щодо розробки 
інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 
та оновлення on-line платформи на сайті dfrr.minregion.gov.ua

Надання методичної допомоги виконавчим органам міських, 
сільських, селищних, рад, райдержадміністраціям щодо 
виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від ЗО січня 2019 року № 37-р «Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 
розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019 -
2020 роки»

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Чурікова Г.П. — Методична допомога надавалася
в.о. директора протягом кварталу
департаменту
економіки
облдержадмініст
рації

Методична допомога надавалася 
протягом кварталу

Методична допомога надавалася 
протягом кварталу

Надання практичної та методичної допомоги виконавчим 
органам міських рад, райдержадміністраціям з питань 
надання в оренду вільних приміщень державної власності

протягом
кварталу

Методична допомога надавалася 
протягом кварталу
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9. 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

протягом Чурікова Г.П. -  Методична допомога надавалася
кварталу в.о. директора протягом кварталу

департаменту 
економіки 
облдержадмініст 
рації

10. Надання методичної допомоги відділу економічного розвитку 
і торгівлі Лиманської об’єднаної територіальної громади 
щодо виконання законів України, указів та розпоряджень 
Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету 
Міністрів України та розпоряджень голови 
облдержадміністрації з питань організації торговельного 
обслуговування населення, згідно з Планом здійснення 
облдержадміністрацією контролю за виконанням органами 
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади на 2019 рік

травень Методична допомога надавалася
протягом кварталу. Лист від
21.06.2019 № 1/962/40-19/03-1

11. Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 
рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 
облдержадміністрації щодо організації роботи стосовно 
підготовки до Антимонопольного комітету України 
повідомлень про державну допомогу суб’єктам 
господарювання

протягом
кварталу

Методична допомога надавалася 
протягом кварталу
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12. Надання методичної та практичної допомоги:
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

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

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

місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування, структурним підрозділам
облдержадміністрації з питань здійснення зовнішніх зносин 
(на виконання указів Президента України від 18 вересня 
1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення 
координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 
зовнішніх зносин» (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 проектів (програм) 
міжнародної технічної допомоги, погодження планів закупівлі 
товарів, робіт і послуг, що придбані за кошти міжнародної 
технічної допомоги

протягом Головко О.П. -  Протягом кварталу методична та
кварталу директор практична допомога надавалась

департаменту постійно 
інвестиційно- 
інноваційного 
розвитку і
зовнішніх 
відносин 
облдержадмініст 
рації
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13. Забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, III декада квітня Узун Ю.Г. -  Проведено 24.05.2019
розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх 
форм власності на території Краматорської міської ради (з 
виїздом на місце)

директор
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадмініст
рації

14. Тематична перевірка діяльності Бахмутської міської ради 
щодо здійснення контролю за належною організацією 
обслуговування населення підприємствами житлово - 
комунального господарства

Філашкін B.C. — заступник голови облдержадміністрації

травень Баранник О.Л. -  Проведено 28.05.2019 
директор 
департаменту 
житлово- 
комунального 
господарства 
облдержадмініст 
рації

15. Здійснення контролю за виконанням Новогродівською III декада квітня Теклюк В.Я. -  Перенесено на II декаду жовтня 
міською радою делегованих повноважень органів виконавчої в.о. начальника 2019 року
влади управління

містобудування 
та архітектури 
облдержадмініст 
рації
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16. Надання методичної та практичної допомоги:
Слов’янській міській раді;
Маріупольській міській раді;
Черкаській об’єднаній територіальній громаді; 
Добропільській райдержадміністрації;
Андріївській об’єднаній територіальній громаді; 
Миколаївській об’єднаній територіальній громаді; 
Званівській об’єднаній територіальній громаді

17. Моніторинг:
проходження осінньо -  зимового періоду підприємствами 

електроенергетики та газопостачання області;

III декада квітня Теклюк В.Я. — Проведено:
додатково до 

плану
в.о. начальника 05.04.2019 
управління 10.04.2019
містобудування 29.05.2019 
та архітектури 20.05.2019 
облдержадмініст 02.05.2019 
рації 30.05.2019

08.04.2019

22.05.2019;

07.06.2019

стану виплати заробітної плати по державних 
вугледобувних підприємствах області та комунальних 
підприємствах, що підпорядковуються департаменту 
розвитку базових галузей промисловості
облдержадміністрації;

стану впровадження систем енергетичного менеджменту 
для підвищення енергетичної ефективності будівель 
бюджетних установ в Донецькій області;

Литвинов A.B. -  Проведено: 
протягом квітня директор 21.06.2019 підготовлено матеріали

департаменту та прийнято участь у селекторній
розвитку нараді з питань підведення
базових галузей підсумків проходження
промисловості опалювального сезону 2018 -
облдержадмініст 2019 рр. та підготовки 
радії підприємств паливно-

енергетичного комплексу до 
осінньо -  зимового періоду 2019 - 
2020 рр.;

протягом Підготовлено листи від 04.06.2019
кварталу № 976/0/110-19; від 07.06.2019

№ 1055/0/111-19;

протягом
кварталу

до системи підключено 161 
установа, що знаходиться в 
підпорядкуванні 
облдержадмі н істрації;
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стану справ у ТОВ «Завод кольорових металів» щодо 
вжиття заходів із стабілізації соціально-економічної ситуації 
на підприємстві;

ситуації з наданням дозволів ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

травень

червень

Литвинов A.B. -
директор
департаменту
розвитку
базових галузей
промисловості
облдержадмініст
рації

17.05.2019 (м. Бахмут); 

Підприємству надано 21 дозвіл

18. Перевірка виконання делегованих повноважень виконкомом II декада квітня Проведено 17.04.2019
Добропільської міської ради в галузі транспорту щодо 
здійснення відповідно до законодавства контролю за 
належною експлуатацією та організацією обслуговування 
населення підприємствами транспорту (підпункт 2 п. «б» 
ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»)

19. Комплексна технічна перевірка стану готовності регіональної 26 червня 
системи централізованого оповіщення із запуском 
електросирен, відбором радіотрансляційної мережі та 
доведенням до населення навчальної інформації у сфері 
цивільного захисту через засоби масової інформації

Бойко І.О. -  Проведено 26.06.2019
директор
департаменту з
питань
цивільного
захисту,
мобілізаційної
та оборонної
роботи
облдержадмініст
рації
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20. Комплексна перевірка щодо виконання вимог законів та 
інших нормативно -  правових актів з питань техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту: 16 квітня -

Селидівської міської ради; травня
Черкаської об’єднаної територіальної громади; травень
Лиманської об’єднаної територіальної громади червень

Мігрін О.С. -  Проведено: 
начальник

02 Г оловного
управління 16.04.2019 -  02.05.2019;
ДСНС України у 20.05.2019-31.05.2019; 
Донецькій 07.06.2019-21.06.2019
області

21. Перевірка достовірності формування звітних документів та 
надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 
культури і спорту у: 

м. Добропілля;
Лиманській міській об’єднаній територіальній громаді

II декада травня 
II декада червня

Бойко І.О. -
директор
департаменту з
питань
цивільного
захисту,
мобілізаційної
та оборонної
роботи
облдержадмініст
рації

Мицик В.П. -  Проведено: 
начальник 
управління 
фізичної 
культури 
спорту
облдержадмініст 
рації

24.05.2019; 
та 21.06.2019
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22. Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 
виконкому Добропільської міської ради

II декада травня Мицик В.П. -  
начальник

Проведено 24.05.2019

24.

25.

23. Виїзні перевірки з метою ходу координації щодо стану 
реалізації інфраструктурних об’єктів у Мангушському районі 
(згідно із закріпленням)

Надання методичної допомоги структурним підрозділам у 
справах сім’ї та молоді:

Шахівської та Андріївської об’єднаних територіальних 
громад;

Черкаської та Миколаївської об’єднаним територіальним 
громадам;

Краматорської міської ради

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

15 квітня, 20 
травня, 10 

червня

квітень

травень

червень

протягом
кварталу

управління 
фізичної 
культури та 
спорту
облдержадмініст
рації

Проведено:
15.04.2019; 20.05.2019; 10.06.2019;

Золкіна JT.I. - Допомогу надано 15.05.2019
начальник
управління сім’ї,
молоді та
масових заходів
національно-
патріотичного
виховання
облдержадмініст
рації

Певна A.B. - Допомогу надано:
в.о. начальника 26.04.2019, 24.05.2019,
управління 21.06.2019-Лиманська об’єднана
культури і територіальна громада
туризму
облдержадмініст
рації
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26. Здійснення перевірок демонстраторів фільмів щодо 
додержання вимог законодавства у галузі кінематографії

протягом
кварталу

Певна A.B. 
в.о. начальника 
управління 
культури і
туризму
облдержадмініст
рації

Протягом кварталу (щомісяця) 
систематично здійснюються
перевірки 10 демонстраторів 
фільмів щодо додержання вимог 
законодавства у галузі
кінематографії

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

організації роботи на порталі інформаційної системи 
управління освітою (ІСУО);

впровадження інформаційної системи управління освітою 
(ІСУО) закладів дошкільної та загальної середньої освіти 
області;

профілактики невиробничого травматизму; 
охорони праці, безпеки життєдіяльності

Сідашева Т.В. — Допомога надавалась протягом
в.о. директора кварталу:
департаменту

III декада квітня освіти і науки 24.04.2019, 25.04.2019 (Мангушсь- 
облдержадмініст кий, Костянтинівський райони);

щомісяця, III 
декада

рації

III декада квітня 
III декада травня

24.04.2019, 25.04.2019 (мм. Кос-
тянтинівка, Слов’янськ, Дружків- 
ка); 27.05.2019, 28.05.2019
(мм. Маріуполь, Селидове);
25.06.2019, 26.06.2019 
(Іллінівська, Олександрівська 
об’єднані територіальні громади);
23.04.2019, мм. Дружківка, 
Слов’янськ, Великоновосілківсь- 
кий район
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28. Комплексні перевірки функціонування установ, підвідомчих 
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації (за окремим графіком)

протягом
кварталу

29. Надання практичної допомоги управлінням праці та 
соціального захисту населення міських рад та
райдержадміністрацій з питань надання пільг та виплат 
компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»

протягом
кварталу

Токарева O.A. -
директор
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадмініст
рації

Перевірки здійснено: 08.04.2019 -  
Краматорський центр комплексної 
реабілітації для дітей з 
інвалідністю «Оберіг»
Краматорської міської ради;
10.04.2019 -  Бахмутський 
психоневрологічний інтернат;
04.05.2019 -  територіальний центр
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг),
м. Лиман;
13.06.2019 -  Дружківський
дитячий будинок - інтернат;
19.06.2019 -  Білицький будинок -  
інтернат м. Білицьке;
20.06.2019 -  Слов’янський
психоневрологічний інтернат

Надання практичної допомоги:
03.04.2019 -  управління праці та
соціального захисту населення
Бахмутської міської ради;
13.05.2019 -  управління
соціального захисту населення
Слов’янської 
райдержадміністрації;
13.06.2019 -  управління праці та
соціального захисту населення
Краматорської міської ради;
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Токарева О.А.
директор
Департаменту
соціального
захисту
населення

02.05.2019
соціального захисту 
Волноваської 
райдержадміністрації;
14.06.2019
соціального захисту 

облдержадмініст Слов’янської 
РаЦІі райдержадміністрації

управління
населення

управління
населення

30. Здійснення контролю за виконанням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
влади відповідно до п. 2 ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» - організація службою у справах 
дітей Мирноградської міської ради роботи щодо забезпечення 
влаштування дітей, що залишилися без піклування батьків, на 
виховання в сім’ї

травень Тимофеева Н.М- Контроль здійснено 28.05.2019 
начальник 
служби у
справах дітей
облдержадмініст 
рації

3 1. Вивчення системи роботи служби у справах дітей:
Слов’янської райдержадміністрації;
Костянтинівської міської ради

32. Перевірка умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у прийомних сім’ях та дитячих 
будинках сімейного типу у:

Слов’янському районі; 
м. Мирноград; 
м. Костянтинівка

квітень
червень

квітень
травень
червень

Здійснено:
11.05.2019;
21.06.2019

Перевірку здійснено:

11.05.2019;
28.05.2019;
21.06.2019
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33. Спільна перевірка разом з працівниками департаменту Тимофеєва Н.М- Проведено
охорони здоров'я облдержадміністрації, Департаменту начальник
соціального захисту населення облдержадміністрації та служби у
департаменту освіти і науки облдержадміністрації умов справах дітей
утримання та стану роботи із соціально -  правового захисту облдержадмініст
дітей: рації

санаторно -  оздоровчого центру соціальної реабілітації квітень 09.04.2019;
«Смарагдове місто»;

Дружківського дитячого будинку -  інтернату; квітень 26.04.2019
Маріупольської загальноосвітньої школи -  інтернат № 2; травень 23.05.2019
навчально -  реабілітаційного центру «Сонечко»; травень 23.05.2019
Дитячого центру «Добрий самарянин»; червень 13.06.2019
Центру дитячої соціальної реабілітації «Республіка червень 13.06.2019

Пілігрім»;
Маріупольського дитячого будинку змішаного типу червень 13.06.2019;

«Центр опіки» для дітей дошкільного і шкільного віку
Маріупольської міської ради;

Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи - додатково до 04.04.2019
інтернат № 7 плану

34. Проведено перевірку умов утримання та виховання 13 дітей - додатково до Проведено 15.05.2019
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, в 4 плану
прийомних сім’ях та одній опікунській сім’ї, які проживають
на території м. Селидове

35. Надання методичної допомоги спеціалістам з питань захисту квітень Допомогу надано 25.05.2019,
дітей в Андріївській Черкаській Миколаївській об’єднаних 29.05.2019, 05.06.2019
територіальних громадах
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п/п
1

Назва питання

36. Тематична перевірка діяльності Костянтинівської міської 
ради з питань організації виконання територіальної 
Програми зайнятості та заходів щодо соціальної 
захищеності різних груп населення від безробіття

37. Комплексна перевірка організації роботи Слов'янського 
міського центру зайнятості

38. Надання методичної і практичної допомоги архівним 
установам області, підприємствам, організаціям, установам 
обласного підпорядкування та територіальних органів 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 
підготовці документів з організації діловодства і архівної 
справи

39. Комплексна перевірка з питань організації діловодства та 
архівного зберігання документів:

архівного відділу військово — цивільної адміністрації 
м. Торецьк;

обласного Палацу дитячої та юнацької творчості 
м. Слов’янськ;

обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді;

Донецького обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України;

Департаменту фінансів облдержадміністрації;
департаменту інформаційної та внутрішньої політики

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

травень Рибалко В.М. -  Проведено 17.05.2019 
директор 
Донецького 
обласного 
центру 
зайнятості

травень Проведено з 29.05.2019 по
30.05.2019

Надано допомогу: в держархіві 
області -  65; телефоном -  628; з 
виїздом в установу -  14

Шишолік І.В.- Проведено:

II декада квітня
директор
державного 17.04.2019;

II декада квітня
архіву
Донецької 16.04.2019;

II декада квітня
області

18.04.2019;

III декада 12.04.2019;
квітня 

II декада
23.04.2019;
11.06.2019;

протягом
кварталу
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

облдержадміністрації; травня Шишолік І.В.
Головного управління Держпродспоживслужби у II декада директор 23.05.2019;

Донецькій області; травня державного
архівного відділу Добропільської райдержадміністрації; II декада 

травня
архіву
Донецької

23.05.2019;

архівного відділу Покровської міської ради; II декада 
травня

області 27.05.2019;

Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації;

III декада 
травня

25.06.2019;

Донецької обласної ради; III декада 
травня

24.05.2019;

департаменту екології та природних ресурсів III декада перенесено на серпень 2019 року;
облдержадміністрації; травня

архівного відділу Новогродівської міської ради; II декада 
червня

26.06.2019;

управління культури і туризму облдержадміністрації; II декада 
червня

24.06.2019;

управління автомобільного транспорту 
облдержадміністрації

II декада 
червня

04.06.2019

Контрольна перевірка стану усунення недоліків щодо и Проведено:
упорядкування документів по встановлений строк у:

територіальному управлінні Державної судової II декада квітня 16.04.2019;
адміністрації України у Донецькій області;

департаменті базових галузей промисловості 
облдержадміністрації;

III декада 
квітня

12.04.2019;

службі у справах дітей облдержадміністрації; III декада 
травня

28.05.2019;
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№№
п/п

Назва питання

Донецькому національному медичному університеті

41. Контрольна перевірка стану усунення недоліків, виявлених 
при проведенні комплексної перевірки архівного відділу 
Краматорської міської ради

42. Контрольна перевірка стану усунення недоліків щодо 
упорядкування документів по встановлений строк у 
Державній установі «Донецька обласна фітосанітарна 
лабораторія»

43. Тематична перевірка архівного відділу:
Бахмутської райдержадміністрації;

Добропільської райдержадміністрації;

Нікольської райдержадміністрації;

Олександрівської райдержадміністрації;

Мангушської райдержадміністрації

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3  . 4 5

II декада Шишолік І.В .- не відбулась у зв’язку з
червня директор переміщенням установи до

державного м. Лиман 
архіву 
Донецької 
області

І декада травня Проведено 17.05.2019

II декада Проведено 22.05.2019
травня

Проведено:
III декада 25.04.2019;

квітня
II декада 23.05.2019;
травня

II декада 22.05.2019; 23.05.2019;
травня

II декада 23.05.2019;
травня

III декада 24.06.2019;25.06.2019
червня
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№№
п/п
1

Назва питання

Перевірка виконання делегованих повноважень органів 
виконавчої влади у:

Покровській міській раді;

Бугаській сільській раді Волноваського району;
Комарській сільській раді Великоновісілківського району;

Оцінка результативності та якості дотримання законодавчих 
нормативно-правових актів щодо надходження власних 
коштів до бюджету Пенсійного фонду України, 
відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку 
пенсій, призначених на пільгових умовах скорочення обсягів 
заборгованості. Виявлення фактів використання праці 
неоформлених працівників. Призначення перерахунку і 
виплати пенсій (у тому числі внутрішньо переміщеним 
особам), обліку стягнення та списання переплат пенсій. 
Проведення видатків на утримання органів Фонду, 
витрачання коштів на оплату праці та використання 
електронної системи закупівель в Костянтинівсько 
Дружківському об єднаному управлінні Пенсійного фонду 
України Донецької області за період з 01.06.2018 по
01.02.2019

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

Якименко І.В. - Проведено: 
начальник

квітень Головного з 28.05.2019 і станом на
II декада травня управління 03.07.2019-триває;

червень Держгеокадаст- 20.06.2019;
РУ У Донецькій з 24.06.2019 і станом на
області 03.07.2019-триває.

травень,
червень

Рад Н.С. 
начальник 
Г оловного 
управління 
Пенсійного 
фонду України в 
Донецькій 
області

Проведений аудит в
Костянтинівсько - Дружківському 
об’єднаному управлінні
Пенсійного фонду України 
Донецької області (аудиторський 
звіт №21 від 12.06.2019)
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

46.

47.

48.

49.

Надання методичної та практичної допомоги управлінням 
агропромислового розвитку райдержадміністрацій, 
виконкомам міських рад, підприємствам агропромислового 
комплексу, фермерським господарствам щодо порядку 
використання коштів, які надходять з Державного бюджету 
на фінансування загальнодержавних програм

Надання методичної допомоги сільськогосподарським 
підприємствам всіх форм власності з організації робіт щодо 
підготовки насіння ярих сільськогосподарських культур до 
посівних кондицій під урожай 2019 року
Проведення тематичної перевірки діяльності виконкому 
Костянтинівської міської ради на виконання Плану 
здійснення контролю Донецькою облдержадміністрацією за 
виконанням органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади на 2019 рік

Надання методичної допомоги виконкому Костянтинівської 
міської ради (ст. 15 Закону України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)») щодо 
запобігання виникнення колективних трудових спорів та 
стихійних акцій протесту; розгляду колективних звернень 
громадян з питань соціально-трудових відносин

протягом
кварталу

протягом
кварталу

травень

травень

Дзигім О.В. -  Допомога надавалась протягом
в.о. директора кварталу
департаменту
агропромислово
го комплексу та
розвитку
сільських
територій
облдержадмініст
рації

Допомога надавалась протягом
кварталу

Хімчак А.Б.
начальник
відділення
Національної
служби
посередництва
примирення
Донецькій
області

- Проведено 15.05.2019

Проведено 15.05.2019
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

50. Надання консультативної допомоги місцевим органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 
застосуванні ними законодавства України:

про організації національних меншин; 
про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики;
про забезпечення участі громадськості та роботі 

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

51. Надання консультативної допомоги:
сільським, селищним, міським головам, представникам 

територіальних громад з питань формування та розвитку 
об’єднаних територіальних громад;

в підготовці проектних заявок на проекти, що планується 
реалізувати у 2019 році за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Чукова Н.В. -
директор
департаменту
інформаційної
та внутрішньої
політики
облдержадмініст
рації

Допомога надавалась протягом 
кварталу

Допомога надавалась протягом 
кварталу

52. Надання методичної та практичної допомоги 
райдержадміністраціям, райрадам, виконавчим органам 
міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в 
частині використання локальних мереж, поштових програм, 
роботи в мережі Інтернет та кіберзахисту ПК та мереж

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації
протягом Білокопитий Методична та практична допомога 
кварталу В.В. -  надавалася протягом кварталу

начальник 
відділу
інформаційно-
комп’ютерного
забезпечення
облдержадмініст
рації
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

53.

54.

55.

Перевірка та надання консультативної допомоги структурним 
підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям з 
питань додержання законодавства у сфері ІТ (у тому числі 
реєстр ІТС)

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)

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

56. Здійснення контролю за виконанням доручень служби 
розпорядника реєстру виборців Центральної виборчої комісії 
відділами ведення Державного реєстру виборців

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом
кварталу

Білокопитий
В.В.
начальник
відділу
інформаційно-
комп’ютерного
забезпечення
облдержадмініст
рації

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

Шевцова Р.В. -
начальник
відділу
адміністрування
Державного
реєстру
виборців
облдержадмініст
рації

Допомога
кварталу

надавалася протягом

Не було потреби

Консультативно—методична 
допомога надавалася протягом 
кварталу

Контроль здійснювався протягом 
кварталу
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№ №
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

57. 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»;

впровадженням організаційних та інженерно-технічних 
заходів комплексної системи захисту інформації відділами 
ведення Державного реєстру виборців

протягом
кварталу

Шевцова Р.В. -
начальник
відділу
адміністрування
Державного
реєстру
виборців
облдержадмініст
рації

Контроль здійснювався протягом 
кварталу

58. Здійснення контролю за веденням Державного реєстру 
виборців у військово- цивільній адміністрації м. Авдіївка

червень Проведено 28.06.2019

59. Здійснення контролю за веденням Державного реєстру 
виборців у відділі ведення Ясинуватської 
райдержадміністрації

червень Контроль здійснено 28.06.2019

60. Надання методичної та практичної допомоги органам 
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 
об'єднаним територіальним громадам з питань організаційної 
роботи

протягом
кварталу

Мосіна О.О. -
начальник
організаційного
управління
облдержадмініст
рації

Методична та практична допомога 
органам виконавчої влади, 
органам місцевого
самоврядування та об’єднаним 
територіальним громадам з питань 
організаційної роботи надавалася 
протягом кварталу
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№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

61. Перевірки (вивчення стану апаратної роботи) в апараті 
Марийської райдержадміністрації, районній військово -  
цивільній адміністрації

травень Мосіна О.О.
начальник
організаційного
управління
облдержадмініст
рації

Перенесено на III квартал 2019

62. Надання методичної та практичної допомоги працівниками червень Перенесено на III квартал 2019
апарату облдержадміністрації Миколаївській міській 
об’єднаній територіальній громаді (Слов’янський район)

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

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

сектору індивідуальному порядку
режимно- 
секретної 
роботи
облдержадмініст
рації

64. Квартальна перевірка наявності усіх вхідних, інвентарних та 
підготовлених секретних документів, взятих на облік 
протягом І кварталу 2019 року

квітень Проведена перевірка взятих на 
облік вхідних, інвентарних та 
підготовлених документів за І 
квартал 2019 року
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п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

65. Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 
громадян з виїздом в міста та райони області (за окремим 
графіком)

66. Проведення моніторингу рівня організації роботи із 
зверненнями громадян в райдержадміністраціях та військово- 
цивільних адміністраціях (за окремим графіком)

67. Проведення моніторингу виконання виконкомами міських 
рад делегованих повноважень органів виконавчої влади в 
частині забезпечення вимог законодавства щодо розгляду 
звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї 
роботи на підприємствах, в установах та організаціях 
незалежно від форм власності (за окремим планом)

щомісяця Гончарова O.K.- Проведено:
начальник 12.04.2019 (м. Костянтинівка);
управління з 03.05.2019 (Волноваський район);
питань звернень 14.06.2019 (Мангушський район)
громадян та
доступу до
публічної
інформації
облдержадмініст
рації

протягом -“- Організовано проведення
кварталу внутрішнього моніторингу роботи

із зверненнями громадян за І 
квартал 2019 року у 12 
райдержадміністраціях та 2 
військово-цивільних 
адміністраціях міст

протягом Проведено 14.06.2019 перевірку
кварталу виконання виконавчим органом

Костянтинівської міської ради 
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
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Гончарова О.К -  незалежно від форм власності,
начальник Разом з тим, організовано
управління з проведення внутрішнього
питань звернень моніторингу роботи із
громадян та зверненнями громадян за І
доступу до квартал 2019 року у виконавчих
публічної органах 12 міських рад та 10 рад
інформації об’єднаних територіальних громад
облдержадмініст 
рації

68. Проведення оцінки стану виконання законодавства у сфері протягом Не було потреби
доступу до публічної інформації в райдержадміністраціях, кварталу
військово-цивільних адміністраціях та виконкомах міських 
рад (за окремим графіком)

69. Проведення аудиту ефективності на тему: «Якість та
результативність виконання завдань з будівництва (нового 
будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо) 
об’єктів житлово -  комунального та соціального призначення 
на території області»

22 квітня -  Литвиненко Проведено
20 червня Ю.А. - завідувач 20.06.2019

сектору 
внутрішнього 
аудиту
облдержадмініст
рації

22.04.2019 по
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70.

71.

72.

73.

74.

Перевірка організації роботи щодо дотримання 
Закону України «Про запобігання корупції» у: 

департаменті економіки облдержадміністрації; 
департаменті освіти і науки облдержадміністрації

положень

II декада квітня 
II декада червня

Вивчення організації роботи Олександрівської II декада 
райдержадміністрації щодо дотримання положень Закону травня 
України «Про запобігання корупції»

Вивчення організації роботи виконкому Маріупольскої II декада травня
міської ради щодо виконання на території міста делегованих 
повноважень органів виконавчої влади (ст. 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»)

Вивчення організації роботи Олександрівської III декада квітня 
райдержадміністрації щодо усунення недоліків за
результатами перевірки щодо забезпечення законності та 
правопорядку на підставі Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»

Вивчення організації роботи Мар’їнської II декада червня
райдержадміністрації, районної військово -  цивільної
адміністрації щодо забезпечення законності та правопорядку 
на підставі Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»

Ставицький О.М Проведено: 
начальник
управління 24.04.2019; 
взаємодії з 20.06.2019 
правоохоронни
ми органами, 
запобігання та 
виявлення 
корупції 
облдержадмініст 
рації

Проведено 21.05.2019

Проведено 28.05.2019

Проведено 24.04.2019

Проведено 12.07.2019
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75. Здійснення контролю за виконанням Слов’янської міської 
радою делегованих повноважень органів виконавчої влади

березень Погребняк Я.О.— 
начальник

Виконано 29.03.2019. Довідку 
направлено 09.04.2019

юридичного
управління
облдержадмініст
рації

Семінари, навчання

заступники голови облдержадміністрації

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

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово -  цивільної адміністрації

2. Семінар -  практикум для інженерів з охорони праці: червень Узун Ю.Г. -  Проведено 20.06.2019
«Охорона праці в лікувальних закладах» для представників директор
м. Маріуполь, Нікольського та Мангушського районів департаменту

охорони
здоров’я
облдержадмініст
рації
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3.

Філашкін B.C. — заступник голови облдержадміністрації

Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною III декада травня Мицик В.П. -  Проведено 28.05.2019
культурою та спортом, виконавчих комітетів міських рад та 
райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, 
об’єднаних територіальних громад: «Про нове в
законодавстві в галузі фізичної культури та спорту», «Про 
моніторинг розміщення інформації щодо розвитку сфери 
фізичної культури та спорту на веб-сайтах управління 
фізичної культури та спорту, міських рад, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад», 
«Про співпрацю з громадськими об'єднаннями фізкультурно- 
спортивної спрямованості у Донецькій області», «Про 
розвиток мережі центрів здоров'я населення «Спорт для всіх», 
«Про стан розвитку фізичної культури в дитячих навчальних 
закладах, загальноосвітніх навчальних закладах Донецької 
області у 2018-2019 навчальному році»

начальник 
управління 
фізичної 
культури та 
спорту
облдержадмініст
рації

Семінари-наради для начальників і спеціалістів служб у 
справах дітей міських рад та райдержадміністрацій, 
керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 
з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 
дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах

щомісяця, II Тимофеева Н.М- Проведено 
декада начальник

служби у
справах дітей 
облдержадмініст 
рації

L04.2019, 13.06.2019
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Семінар-нарада із завідувачами інформаційно -  
консультаційних центрів Національної служби посередництва 
і примирення в містах і районах області

травень Хімчак А.Б. - Проведено 22.05.2019 
начальник 
відділення 
Національної 
служби
посередництва і 
примирення в 
Донецькій 
області

6. Семінар для спеціалістів базових центрів зайнятості з питань:
«Актуальні питання організації та проведення роботи з травень 

профорієнтації та за напрямом «Підприємництво» для 
технологів -  організаторів та начальників відділів активної 
підтримки безробітних», «Ефективність надання соціальних 
послуг шукачам роботи», «Зміни в нормативно-правових 
документах Міністерства освіти і науки України та 
Міністерства соціальної політики України щодо організації 
профнавчання безробітних», «Застосування діючого 
законодавства та організація ведення правової роботи 
базовими центрами зайнятості»;

«Напрямки розвитку рекрутингу в Донецькій обласній червень 
службі зайнятості», «Ведення бухгалтерського обліку та 
звітності, фінансової дисципліни та проведення 
господарських операцій»

Рибалко В.М.
директор
Донецького
обласного
центру
зайнятості

Проведено:
20.05.2019; 28.05.2019;
30.05.2019-31.05.2019;
12.06.2019; 20.06.2019
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7. Семінари-наради з представниками 
територіальних громад Донецької області

об'єднаних протягом
кварталу

Чукова Н.В. -
директор
департаменту
інформаційної
та внутрішньої
політики
облдержадмініст
рації

8. Семінар для структурних підрозділів Головного управління III декада травня Шишолік
Державної фіскальної служби України у Донецькій області: 
«Організація діловодства та архівного зберігання документів 
після реорганізації»

І.В.-

9. Семінар з працівниками архівних установ області: III декада травня 
«Організація роботи з документами особового походження»,
«Організація роботи з укладання архівних колекцій»

10. Навчальний семінар Центрального державного III декада травня 
кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного:
«Проведення експертизи цінності та підготовки на архівне
зберігання аудіовізувальних документів» на базі держархіву 
області

директор
державного
архіву
Донецької
області

Проведено 17.04.2019; 22.05.2019

Проведено 
(м. Маріуполь)

23.05.2019,

Проведено 28.05.2019; 30.05.2019; 
31.05.2019

Проведено 06.06.2019

11. Семінар: «Проблемні питання в організації діловодства та додатково до 
архівного зберігання документів» з працівниками Головного плану 
управління Державної міграційної служби України в 
Донецькій області

Проведено:
26.04.2019 (м. Краматорськ);
22.05.2019 (м. Маріуполь)
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12. Семінар — тренінг:
серед учнівської та студентської молоді щодо безпеки 

життєдіяльності;
для молоді — випускників шкіл з метою підвищення 

мотивації до отримання конкурентоспроможних на ринку 
праці області професій та спеціальностей;

13. Навчальний семінар для керівників молодіжних центрів та їх 
представників: «Опанування сучасною педагогічною
технологією «Дебати» як інструмент роботи з молоддю»

14. Обласний семінар:
для директорів початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів (шкіл естетичного виховання);
«Методологічні аспекти роботи та нормативно -  правова 

база у сфері охорони культурної спадщини»;
«Бібліотека -  соціокультурний центр громади»

15. Семінар -  навчання для директорів комунальних музеїв за 
темою: «Організація наукової роботи в маленькому музеї: 
дослідницька робота, статті, виступи на конференціях»

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

Золкіна Л.І. - Проведено: 
начальник 17.04.2019;
управління сім'ї,
молоді та 14.06.2019- 18.06.2019
масових заходів
національно-
патріотичного
виховання
облдержадмініст
рації

Проведено з 22.04.2019 по
24.04.2019

Певна A.B. -  Проведено:
II декада квітня в.о. начальника 06.06.2019 -  07.06.2019, с. Урзуф; 

управління
17 квітня культури і 18.04.2019, (м. Добропілля); 

туризму
травень облдержадмініст 23.05.2019 

рації

квітень Перенесено на серпень 2019 року
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16. Семінар з метою надання практичної та методичної допомоги 
посадовим особам райдержадміністрацій, військово -  
цивільних адміністрації, виконавчих органів міських рад, 
відповідальних за роботу із зверненнями громадян та доступу 
до публічної інформації

17. Проведення заняття з працівниками управління кадрового 
забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації щодо 
роботи із забезпечення охорони державної таємниці

18. Проведення навчальних занять з посадовцями 
облдержадміністрації, які мають допуск до державної 
таємниці, з питань дотримання режиму секретності при 
виконанні усіх видів робіт з матеріальними носіями секретної 
інформації

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

Свинаренко О.І. — керівник апарату облдержадміністрації
червень Гончарова O.K.— Проведено навчання для 

начальник керівників і відповідальних за
управління з роботу із зверненнями громадян
питань звернень та доступу до публічної
громадян та інформації посадових осіб 
доступу до Костянтинівської 
публічної райдержадміністрації від
інформації 21.05.2019
облдержадмініст 
рації

квітень Липовий О.В. -  Проведено 12.04.2019 
завідувач 
сектору 
режимно- 
секретної 
роботи
облдержадмініст
рації

квітень Проведено 11.04.2019
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1 2 3 4 5

2 .

V. Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в області

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

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

протягом
кварталу

протягом
кварталу

заступники голови облдержадміністрації
керівники Матеріали для наповнення рубрик

веб-сайту облдержадміністрації 
надавалися протягом кварталу

структурних
підрозділів
облдержадмініст
рації
керівники 
структурних 
підрозділів 
облдержадмініст 
рації, територі
альних органів 
міністерств та 
інших централь
них органів 
виконавчої 
влади

Інформування населення здійсню
валося протягом кварталу

Інформаційний супровід діяльності проекту:
USAID «Економічна підтримка Східної України»; 
«Підтримка ЄС для переміщених навчальних закладів на 

сході України»

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово -  цивільної адміністрації
протягом
кварталу

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

-  Робота здійснювалась 
кварталу

протягом
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4. «Круглий стіл» з представниками ІТ галузі

5. Забезпечення оприлюднення на веб-сайті
облдержадміністрації розпоряджень голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації, які носять міжвідомчий характер або можуть 
зачіпати інтереси населення

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

7. Подання на державну реєстрацію розпоряджень голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації до Головного територіального управління 
юстиції у Донецькій області, які носять міжвідомчий характер 
або можуть зачіпати інтереси населення

травень Головко О.П. -  Перенесено на III квартал 
директор 2019 року
департаменту 
інвестиційно- 
інноваційного 
розвитку і
зовнішніх 
відносин 
облдержадмініст 
рації

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації
протягом Погребняк Я.О -  Оприлюднення розпоряджень 
кварталу начальник здійснювалось протягом кварталу

юридичного 
управління 
облдержадмініст 
рації

протягом 
кварталу

протягом 
кварталу

Підготовка матеріалів
здійснювалась протягом кварталу

Забезпечено подання на державну 
реєстрацію до Г оловного
територіального управління
юстиції у Донецькій області 13 
розпоряджень голови
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації, які носять 
міжвідомчий характер або можуть 
зачіпати інтереси населення



№№
п/п

Назва питання

8. Організація роботи «Гарячої лінії» щодо оперативного 
реагування на гострі проблеми мешканців області

9. Взаємодія з Державною установою «Урядовий контактний 
центр»

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

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

3 4 5

Гончарова O.K. - Протягом кварталу відпрацьовано
начальник 411 повідомлень на «Гарячу
управління з лінію» та «Телефон довіри»
питань звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації
облдержадмініст
рації

Прийнято до розгляду 8983 
звернень. За цей же період 
відпрацьовано в електронній базі 
8892 звернення

щодня Оприлюднено 14 та оновлено 251
набор даних на Єдиному 
державному веб-порталі
відкритих даних

114



№№
п/п

Назва питання Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

1 2 3 4 5

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

Гончарова О.К. - Проведено 14 прийомів, на яких
начальник 
управління з
питань звернень 
громадян та
доступу до
публічної 
інформації 
облдержадмініст 
рації

прийнято 15 громадян

12. Інформування населення області у місцевих засобах 
інформації та на телебаченні про стан вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів) та розбіжностей на
підприємствах області

протягом
кварталу

Погребняк Я .О .-
начальник
юридичного
управління
облдержадмініст
рації

Хімчак А.Б. -
начальник
відділення
Національної
служби
посередництва і 
примирення в 
Донецькій 
області

Підготовлено та розміщено на 
веб-сайті НСПП 11
інформаційних матеріалів, на веб- 
сайті сторін соціального діалогу 
та Відділення - 21 інформаційних 
матеріалів
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13. Проведення «прямої телефонної лінії» обласного 
зайнятості з населенням області з питань зайнятості

центру щовівторка
протягом
кварталу

Рибалко В.М.
директор
Донецького
обласного
центру
зайнятості

Протягом кварталу надійшло 13 
звернень. Надані вичерпні 
роз’яснення згідно з нормами 
діючого законодавства

14. Проведення електронних консультацій із громадськістю протягом
кварталу

«Круглий стіл» за темою: «Яким має бути сучасний вернісаж: II декада квітня 
навчально -  методичні розробки та практичний досвід» для 
художніх музеїв, художніх шкіл та шкіл мистецтв області

Певна A.B. - Протягом кварталу електронні
в.о. начальника консультації проводились
управління постійно
культури і
туризму
облдержадмініст
рації

Проведено 18.04.2019

16. Забезпечення висвітлення в місцевих та відомчих засобах 
масової інформації, веб - сайтах Пенсійного фонду України, 
Головного управління Пенсійного фонду України в 
Донецькій області результатів роботи органів Фонду області 
щодо реалізації державної політики в сфері пенсійного 
забезпечення

протягом
кварталу

Рад Н.С.
начальник
головного
управління
Пенсійного
фонду України в
Донецькій
області

З метою роз’яснення актуальних 
питань діяльності органів Фонду в 
області проведено:
666 виступів у засобах масової 
інформації, в тому числі 185 - на 
телебаченні, 331- на радіо, 150-у 
пресі;
5,7 тис. публікацій на веб - 
ресурсах;
225 прес - конференції, брифінги 
та засідань круглого столу;
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17. Висвітлення у засобах масової інформації:
ходу реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2019 рік;
заходів у зв’язку з державними, професійними святами та 

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

реформи у Донецькій області

18. 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

19. Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 
заступників голови облдержадміністрації

Дата проведення 
згідно із планом

Виконавці Інформація про виконання

З

Рад Н.С.
начальник
головного
управління
Пенсійного
фонду України в
Донецькій
області

в трудових580 зустрічей 
колективах;
448 - з мешканцями за місцем 
проживання

протягом Чукова Н.В. -  Протягом кварталу у засобах
кварталу директор масової інформації висвітлено 26

департаменту заходів 
інформаційної 
та внутрішньої 
політики 
облдержадмініст 
рації

протягом Протягом кварталу забезпечено
кварталу медіа-супровід

протягом Протягом кварталу забезпечено
кварталу щоденний моніторинг ЗМІ
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20. Збір та розміщення інформації на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації щодо проведення заходів, присвячених 
міжнародним, державним, професійним святам та пам’ятним 
датам

та внутрішньої 
політики 
облдержадмініст 
рації

протягом Чукова Н.В. -  Протягом кварталу забезпечено
кварталу директор збір та розміщення інформації на

департаменту офіційному веб-сайті
інформаційної облдержадміністрації

21. Організація та проведення:
щоденного інформування громадськості 

прес -  центру об’єднаних сил;
брифінгів керівників структурних 

облдержадміністрації

представником

підрозділів

протягом
кварталу

На постійній основі здійснюється 
проведення щоденного
інформування громадськості
представником прес-центру
об’єднаних сил;
протягом кварталу було 
проведено 4 прес-брифінгів
структурних підрозділів
облдержадміністрації

22. Підготовка для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації 
інформації у рубриках: «Децентралізація» та місцевому 
виданні «Вісті Донбасу»

протягом
кварталу

На сайті облдержадміністрації 
розміщено 20 інформаційних 
матеріалів з питань впровадження 
реформи місцевого
самоврядування
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VI. Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи та заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та
пам'ятним датам

Чемпіонат Донецької області з рукопашного бою серед юнаків 
та юніорів, м. Слов’янськ

2. Чемпіонат України:
з боротьби вільної серед кадетів та кадеток 2002 -  2003 р.н., 

м. Бахмут;
зі спортивної радіопеленгації, подовжені дистанції, 

м. Святогірськ;
з шахів (класичні шахи) серед жінок -  півфінал, 

м. Краматорськ;
зі спорту з собаками «Двоборство», м. Маріуполь

3. Відкритий чемпіонат Донецької області:
з ушу (традиційні комплекси), присвячений 

Міжнародному дню спорту на благо миру та розвитку і 
Всесвітньому дню здоров’я, м. Маріуполь;

з метань серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків пам’яті 
Заслуженого тренера України Г.І.Корсуна. Чемпіонат області

Філашкін B.C. — заступник голови облдержадміністрації
0 6 - 0 7  квітня Мицик В.П. -  Проведено: 06.04.2019-07.04.2019, 

начальник м. Слов’янськ
управління 
фізичної 
культури та 
спорту
облдержадмініст
рації

Проведено:
16.04.2019—19.04.2019, м. Бахмут;

30.04.2019 -05.05.2019, 
м. Святогірськ;
перенесено на вересень — жовтень 
2019 року;
25.05.2019-26.05.2019, 
м. Маріуполь

Проведено:
0 6 -0 7  квітня 06.04.2019 -  07.04.2019,

м. Маріуполь;

2 7 - 2 8  квітня 03.05.2019 -  04.05.2019,
м. Маріуполь;

1 6 - 1 9  квітня

30 квітня -  05 
травня 

02 -  14 червня

22 -  23 червня
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4.

з легкої атлетики «Олімпійські надії Приазов’я» 
м. Маріуполь;

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

з легкої атлетики на честь Заслуженого майстра спорту, 
чемпіонки Олімпійських ігор H.A. Зюськової, м. Бахмут; 

з лову хижої риби з берега, м. Краматорськ

Кубок Донецької області:
з бодібілдингу та фітнесу, м. Краматорськ; 
з традиційного карате серед дорослих та молоді, 

м. Костянтинівка

Мицик В.П. 
начальник 

1 8 - 1 9  травня управління 
фізичної 

25 -  26 травня культури 
спорту

08 09 червня облдержадмініст 15.06.2019
рації

13 квітня 
травень

18.05.2019 - 19.05.2019, м. Крама
торськ;

та 23.05.2019 -  24.05.2019,
м. Бахмут;

16.06.2019, 
Пустошс. Василівська 

(Слов'янський район)

Проведено:
12.04.2019- 13.04.2019;
18.05.2019- 19.05.2019

Кубок України:
з мотокросу «Східний регіон», м. Краматорськ;

з мотокросу «Східний регіон», м. Мирноград; 
з легкоатлетичних метань серед спортсменів з ураженням 

опорно -  рухового апарату, вади зору та розумово -  
фізичного розвитку, м. Бахмут

Обласний фестиваль:
до Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку, 

м. Добропілля;
з нагоди Всеукраїнського дня футболу, м. Слов’янськ; 
«Шахова весна -  2019», м. Краматорськ

1 3 - 1 4  квітня

09 травня 
травень

05 квітня

27 -  28 квітня 
І декада квітня

Проведено:
12.04.2019 -  13.04.2019,
м. Слов'янськ;
09.05.2019, м. Мирноград;
24.05.2019 — 27.05.2019, м. Бахмут

Проведено:
05.04.2019, м. Добропілля;

30.04.2019-01.05.2019;
30.03.2019-07.04.2019
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З

7. Спартакіада:
серед депутатів обласної, районних, міських (міст 

обласного значення), сільських та селищних рад, об’єднаних 
територіальних громад Донецької області, мм. Маріуполь, 
Слов’янськ;

серед збірних команд державних службовців Донецької 
області, м. Слов’янськ

8. Відкритий обласний турнір:
з боротьби вільної «Торецькі ігри» на призи І.Рибака серед 

юнаків та дівчат, мм. Торецьк, Святогірськ;
з кікбоксингу WAKO «Кубок Донбасу» серед юніорів, 

юнаків, дівчат 2001 -  2012 р.н. та дорослих, Мар’їнський 
район;

з черліденгу «Donbass Open», м. Покровськ

9. Відкритий юнацький турнір з водного поло пам’яті 
Заслуженого тренера України В.О.Суханова, м. Маріуполь

10. Обласний огляд-конкурс в рамках проведення 
Всеукраїнського місячника облаштування спортивних 
майданчиків «Спорт для всіх — спільна турбота»

11. Першість Донецької області з автомобільного спорту (дрег- 
рейсінгу), Покровський район

12. Всеукраїнський турнір з боротьби вільної на призи 
дворазового чемпіона світу М. Харачури серед юнаків та 
дівчат, м. Маріуполь

протягом
квітня

протягом
травня

01 -  02 червня 

08 -  09 червня

червень 

II декада квітня

протягом
квітня

1 0 - 1 2  травня

1 0 - 1 2  травня

Мицик В.П. — Проведено:
начальник 10.05.2019 -  11.05.2019,
управління м. Добропілля;
фізичної
культури та
спорту перенесено на серпень 2019 року
облдержадмініст
рації

Проведено:
07.06.2019-09.06.2019;

01.06.2019 
м. Курахове;

02.06.2019,

08.06.2019, м. Покровськ

Проведено 16.04.219 -  20.04.2019, 
м. Маріуполь

Проведено 01.04.2019-30.04.2019

Проведено 
м. Покровськ

28.06.2019,

Проведено 10.05.2019- 12.05.2019
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13. Відкритий Кубок області з сучасного п’ятиборства серед 
юнаків та дівчат, присвячений пам’яті М.К. Легкого, 
м. Слов’янськ

14. XIV відкритий традиційний Всеукраїнський турнір «Кубок 
Донбасу» з боротьби греко -  римської серед юнаків, 
присвячений пам’яті М.І. Вепренцова, м. Костянтинівка

15. Фінал обласних змагань «Мама, тато, я — спортивна сім’я», 
м. Святогірськ

16. XI Всеукраїнський турнір з боротьби греко -  римської серед 
юнаків пам’ті О. Вакуленка, м. Краматорськ

17. Всеукраїнські змагання зі спортивних танців «Пальмова 
гілка», м. Святогірськ

18. Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед 
юніорів, м. Бахмут

19. Шаховий фестиваль «Меморіал Олександра Момота», 
м. Краматорськ

20. Обласні відкриті змагання серед найсильніших спортсменів 
фізкультурно -  спортивного товариства «Колос» «Схід і захід 
разом», м. Святогірськ

1 0 - 1 1  травня Мицик В.П. -  Проведено 10.05.2019 -  11.05.2019
начальник 
управління 
фізичної 
культури та 
спорту
облдержадмініст 
рації

1 1 - 1 2  травня

1 7 - 1 8  травня

травень

травень 

0 1 - 0 2  червня 

0 1 - 1 5  червня 

29 -  30 червня

Проведено 11.05.2019- 12.05.2019

Проведено 28.06.2019,
м. Костянтинівка

Проведено 17.05.2019- 19.05.2019

Не проводились за недостатньої 
кількості учасників

Не проводився (відсутність 
водопостачання у м. Бахмут)

Проведено 01.06.2019 -  09.06.2019

Перенесено на 05 -  07 липня 
2019 року, м. Святогірськ
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21. Обласний турнір з футболу пам’яті С. Чубенка, 
м. Краматорськ

22. Обласна спартакіада «Спортивне дитинство», присвячене 
Дню Конституції України, с. Соснове Лиманської об’єднаної 
територіальної громади

23. Викритий всеукраїнський турнір «Кубок Азовського моря» зі 
змішаних єдиноборств (ММА) серед дітей, юнаків, юніорів, 
молоді та дорослих, м. Маріуполь

24. Проведення:
регіонального етапу всеукраїнської акції «Серце до серця» 

під гаслом «Дитяче серденько живи»;
євроквесту з нагоди відзначення Дня Європи в Україні; 
обласного заходу із нагоди відзначення Дня молоді; 
обласного конкурсу «Молода людина року»; 
всеукраїнського молодіжного форуму «Схід -  Захід: 

міжрегіональне партнерство»;
обласного зліту пластунських і скаутських організацій 

«Кам’яні могили»;
форуму з профорієнтації молоді «І did it»

25. Реалізація військово -  патріотичного етапу обласного проекту 
«Український вимір»

червень Мицик В.П. -
начальник
управління
фізичної
культури та
спорту
облдержадмініс
трації

- Не проводився

червень і с Проведено 20.06.2019 -  
27.06.2019, м. Святогірськ

червень і с
Перенесено на III квартал 
2019 року

Золкіна Л.І. - Проведено:
квітень начальник 

управління сім’ї,
01.04.2019 -  30.04.2019;

травень молоді та 18.05.2019;
червень масових заходів 27.06.2019;
червень національно- 27.06.2019;
червень патріотичного

виховання
14.06.2019- 16.06.2019;

червень облдержадмініст
рації

30.05.2019-03.06.2019;

червень 14.06.2019- 18.06.2019

травень Проведено 04.05.2019
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26. Проведення:
IV етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад;

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України;

II та III етапів Чемпіонату Донецької області зі 
спортивного орієнтування серед учнівської молоді
«ОопОгіепіСІїатр»;

обласного етапу Всеукраїнських відкритих заходів
учнівської молоді (юніори) з ракетомодельного спорту та 
юних ракетомоделістів (юнаки);

обласного етапу Всеукраїнських відкритих заходів
учнівської молоді з повітряних зміїв;

обласного 
писанкова»;

обласного 
ужиткового 
дивограй»;

обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 
«Дерзайте, ви -  талановиті» дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;

обласного свята «День Європи в країнах Європейського 
Союзу»;

II обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

зональних відкритих заходів учнівської молоді (молодші 
юнаки, старші юнаки) з картингу; 

обласного свята «День матері»;

очного конкурсу писанкарства «Країна

конкурсу-виставки 
та образотворчого

робіт з 
мистецтва

декоративно-
«Великодній

І -  II декади 
квітня 

І -  II декади 
квітня

1 2 - 1 4  квітня

13 квітня

20 квітня 

24 квітня 

І декада травня

II декада 
травня

II декада 
травня 

1 3 - 1 9  травня

01 червня

І декада червня

Сідашева Т.В. — Проведено:
в.о. директора 13.04.2019, 14.04.2019, 20.04.2019,
департаменту 21.04.2019, 27.04.2019, 28.04.2019;7
освіти і науки 06.04.2019, 07.04.2019, 13.04.2019,
облдержадмініст 14.04.2019;
рації

12.04.2019- 14.04.2019;

13.04.2019;

20.04.2019;

24.04.2019;

10.05.2019;

10.05.2019;

18.05.2019;

13.05.2019- 19.05.2019; 

01.06.2019;

13.05.2019;
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обласного етапу Всеукраїнських відкритих заходів 
учнівської молоді (юніори) з судно модельного спорту («Б» -  
радіокеровані яхти), («N8» -  моделі до 600 мм);

обласних етапів Всеукраїнських конкурсів професійної 
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно - 
технічної) освіти з професій: «Офіціант», «Маляр»,
«Електрослюсар підземний»

27. Проведення заходів з нагоди свята «Останній дзвоник»

28. Організація та проведення заходів до Дня пам’яті та 
примирення, Дня захисту дітей для дітей -  вихованців центрів 
соціально — психологічної реабілітації дітей у 
мм. Добропілля, Торецьк, Слов’янськ, Лиман, Краматорськ та 
у Великоновосілківському районі, для дітей — вихованців 
дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

29. Організація та проведення:
обласного конкурсу ансамблів «Сузір’я -  Плюс»; 
обласного огляду -  конкурсу «Бахмутська весна» серед 

учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів Донецької області;

відкритого конкурсу ансамблів «Нас музика з’єднала»; 
відкритого конкурсу юних піаністів «Прокоф’євська 

весна»;
Всеукраїнського фестивалю «Зоряні малята: 10 років 

успіху — 10 кроків назустріч малюкам» разом із благодійною 
організацією Всеукраїнський благодійний фонд «Зірки та 
зіроньки»;

II декада Сідашева Т.В. -  з 11.06.2019 по 14.06.2019;
червня в.о. директора

департаменту
додатково до освіти і науки 03.04.2019; 24.04.2019

облдержадмініст 
рації

Проведено з 24.05.2019 по
26.05.2019

Тимофеева Н.М- Проведено 29.05.2019; 30.05.2019 
начальник 
служби у
справах дітей
облдержадмініст 
рації

Певна A.B. - Проведено:
І декада квітня в.о. начальника 06.04.2019;
І декада квітня управління 23.02.2019-06.04.2019; 

культури і
туризму

I декада квітня облдержадмініст 13.04.2019- 14.04.2019;
II декада квітня рації 20.04.2019;

II декада квітня 06.04.2019;

плану

III декада 
травня

протягом
кварталу
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фестивалю мистецтва «Авдіївка ФМ»; 
обласного конкурсу для викладачів музично — 

теоритичних дисциплін початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів «Раїеіегит»;

Всеукраїнського фестивалю -  конкурсу ансамблів та 
оркестрів струнно — смичкових інструментів «Зіграємо разом: 
Схід України», м. Маріуполь;

мистецько -  поетично -  театралізованого заходу 
«Урбаністика Уляни Галич» в рамках проекту «Читаю. 
Малюю. Зростаю»;

культурно -  мистецької акції «Ніч в музеї»; 
фестивалю культур країн Європейського Союзу;
XV Регіонального театрального фестивалю «Сьомий 

поверх» збирає друзів;
відкритого фестивалю аматорської анімаційної 

відеотворчості та соціальних відеороліків «Кіноманія» в 
рамках фестивалю ім. Марії Приймаченко;

історико -  культурного фестивалю «Дике поле. Шлях до 
Європи»;

фестивалю -  конкурсу «Майбутнє країни»;
VII Відкритого українського конкурсу «Абетка юного 

музиканта»;
відкритого фестивалю молодіжного сучасного мистецтва 

«Відчуй Схід»

ЗО. Участь у заходах, організованих закладами культури області

III декада квітня Певна A.B. - фестиваль мистецтва скасовано;
І декада квітня в.о. начальника 01.04.2019 -  06.04.2019;

управління 
культури і

I декада травня туризму 18.05.2019- 19.05.2019;
облдержадмініст
рації

III декада травня не проводився;

17 травня 17.05.2019;
II декада травня 18.05.2019;
28 -  29 травня 28.05.2019 -  29.05.2019;

II декада травня 19.05.2019;

І декада червня 08.06.2019;

І декада червня 07.06.2019- 10.06.2019;
І декада червня конкурс скасовано;

III декада 27.06.2019
червня

протягом Протягом кварталу взято участь у
кварталу із  заходах, організованих

закладами культури області
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Заходи з нагоди:
Дня Чорнобильскої трагедії;
Дня пам’яті та примирення;
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День 

перемоги);
Дня Європи;
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
Дня Конституції України
Дня пам’яті екіпажу МІ 8 -  МТ;
Дня визволення м. Лиман від російської окупації

32. Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 
релігійних свят:

Ніч Мірадж (Ніч перенесення Пророка Мухаммада з Мекки 
до Єрусалиму та небесне вознесіння) (мусульманське свято); 

Благовіщення Пресвятой Богородиці (православне свято); 
Вхід Господній в Єрусалим (католицьке свято);
Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) (православне 

свято);
Воскресіння Христове (католицьке свято);
Песах (юдейське свято);
Воскресіння Христове (Великдень) (православне свято); 
Початок Рамадану (Ураза) (мусульманське свято); 
Вознесіння Господнє (католицьке свято);
Вознесіння Господнє (православне свято);
Шавуот (юдейське свято);
День Святої Трійці. П’ятидесятниця (православне, 

католицьке свято);

26 квітня
08 травня
09 травня

18 травня 
22 червня 
28 червня 

додатково до 
плану

02 квітня

07 квітня 
14 квітня 
21 квітня

21 квітня 
20 -  27 квітня 

28 квітня 
06 травня 
30 травня 
06 червня 

0 9 - 1 0  червня 
16 червня

Чукова Н.В. -  
директор 
департаменту 
інформаційної 
та внутрішньої 
політики 
облдержадмініст 22.06.2019 
рації 27.06.2019

29.05.2019
04.06.2019

Проведено:
26.04.2019
08.05.2019
09.05.2019

18.05.2019

28.06.2019;

ЗВІТНОГО

на

Протягом 
керівникам 
організацій, 
зареєстровані 
підконтрольній 
надавалась всебічна 
організації та 
релігійних свят

кварталу 
релігійних 

парафії які 
території, 

Україні, 
підтримка в 

проведенні
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33.

Пресвятих Тіла і Крові — Божого Тіла (католицьке свято); 
Різдво Святого Йоана Хрестителя (католицьке свято); 
Святих Апостолів Петра і Павла (католицьке свято)

Сприяння громадським організаціям національних меншин 
області у проведенні свят та пам’ятних дат:

Міжнародного дня ромів;
Дня боротьби за права кримськотатарського народу;
Дня слов’янської писемності і культури;
75-ї річниці Дня скорботи і пам’яті жертв депортації з 

Криму

23 червня
24 червня 
29 червня

08 квітня 
18 травня 
24 травня 

додатково до 
плану

Чукова Н.В. -
директор
департаменту
інформаційної
та внутрішньої
політики
облдержадмініст
рації

Розміщено
просвітницькі
офіційному

інформаційно- 
матеріали на 

веб-сайті
облдержадміністрації;

19.05.2019 в м. Бахмут відкрито 
виставку «Крим — це Україна. 
Донеччина з тобою»

Начальник організаційного управління 
облдержадміністрації

О.О.Мосіна

Шкуратова Каріна Борисівна
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