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2.  Про проєкт регіональної програми розвитку 

сімейної, гендерної політики та протидії 

торгівлі людьми в Донецькій області на  

2021-2025 роки 

 

квітень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадміністр

ації 

 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.06.2021 

3.  Про проєкт регіональної Програми розвитку 

освіти Донеччини на 2021-2027 роки 

 

квітень СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністр

ації 

 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

22.04.2021 

4.  Про програму розвитку інформаційного 

простору Донецької області на 2021-2023 роки 

 

травень ТЮРІНА Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

 Перенесено на серпень 2021 року 
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5.  Про проєкт Програми підтримки 

агропромислового комплексу та розвитку 

земельних відносин у Донецькій області на 

2021 - 2027 роки 

 

травень ЧАГАН Артем - 

директор 

департаменту 

агропромисловог

о розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 
 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.05.2021 

6.  Про надання медичної допомоги ветеранам 

війни та учасникам бойових дій 

 

травень КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадміністр

ації 
 

КЛЮШНИКОВ 

Денис –  

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.05.2021 

7.  Про сучасні напрями розвитку економіки 

Донецької області 

 

додатково 

до плану 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 
 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.05.2021 

8.  Про стан оформлення права оренди на водні 

об’єкти на території Донецької області 

 

червень ЧАГАН Артем - 

директор департа-

менту агропро-

мислового 

розвитку та 

земельних відно-

син облдержадмі-

ністрації 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.06.2021 
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9.  Про проєкт Програми створення обласного 

(регіонального) страхового фонду документації 

Донецької області на 2021 – 2023 роки 

 

додатково 

до плану 

БОЙКО Ігор - 

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадміністр

ації 

 

ФІЛАШКІН 

Вадим – 

заступник голови 

облдержадміністр

ації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.06.2021 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

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

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

1.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 

«Про обласний бюджет на 2021 рік» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина – директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадміністр

ації 

 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 12.04.2021 № 312/5-21; 

від 20.04.2021 № 335/5-21; 

від 14.05.2021 № 433/5-21; 

від 24.05.2021 № 463/5-21; 

від 18.06.2021 № 608/5-21 

 

 

 

2.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 15 січня 2021 року № 29/5-21 «Про 

використання у 2021 році коштів субвенцій з обласного 

бюджету іншим місцевим бюджетам» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.04.2021 

№ 356/5-21; 

від 02.06.2021 № 542/5-21 

 

 

 

3.  Про організацію роботи щодо формування проєктів місцевих 

бюджетів Донецької області на 2022 рік 

додатково до 

плану 

 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.06.2021 

№ 661/5-21 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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4.  Про підготовку та відзначення в Донецькій області Дня 

пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні (Дня перемоги) у 2021 році 

 

ІІ декада квітня ТЮРІНА Тетяна – 

начальник управ-

ління інформацій-

ної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністра

ції 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.04.2021 

№ 396/5-21 

 

5.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22 червня 2017 № 698 «Про затвердження 

Положення про комісію з питань сприяння розвитку 

вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження в 

Донецькій області», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 

03 липня 2017 року за № 118/2325 
 

ІІ декада квітня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.03.2021 

№ 255/5-21 

 

6.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 12 червня 2017 року № 636 «Про комісію з 

питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та 

книгорозповсюдження в Донецькій області» 
 

ІІ декада квітня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.07.2021 

№ 673/5-21 

7.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 25 липня 2017 року № 851 «Про 

затвердження Порядку замовлення на випуск видавничої 

продукції за рахунок коштів обласного бюджету», 

зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 

юстиції у Донецькій області 27 липня 2017 року за 

№ 136/2343 

ІІ декада квітня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.06.2021 

№ 581/5-21 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

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

8.  Про затвердження висновків до проєктів рішень сільських, 

селищних, міських рад щодо добровільного 

об’єднання/приєднання територіальних громад (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

Не видавалось 

9.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення 

адміністративно – територіального устрою Донецької 

області» (за потреби) 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

10.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2021 рік» (за потреби) 

  

протягом 

кварталу 

-“- Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.04.2021 

№ 374/5-21; 

від 25.05.2021 № 474/5-21; 

від 01.06.2021 № 536/5-21; 

від 17.06.2021 № 596/5-21 

 

 

11.  Про внесення змін до Перспективного плану формування 

територій громад Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

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

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 11 січня 2021 року № 12/5-21 «Про заходи з 

реорганізації районних державних адміністрацій, 

розташованих у Покровському районі Донецької області» (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

Не видавалось 

13.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 11 січня 2021 року № 9/5-21 «Про заходи з 

реорганізації Великоновосілківської районної державної 

адміністрації Донецької області» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

14.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 11 січня 2021 року № 10/5-21 «Про заходи з 

реорганізації районних державних адміністрацій, 

розташованих у Маріупольському районі Донецької області» 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

15.  Про затвердження передавального акту, який складається 

комісією з реорганізації районних державних адміністрацій 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

16.  Про призначення на посади та звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, організацій спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в 

управлінні обласної ради (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

Видано 14 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.04.2021 

№ 32/7-21-рк, № 33/7-21-рк, 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

№ 34/7-21-рк, № 35/7-21-рк, 

від 01.06.2021 № 41/7-21-рк, 

від 04.06.2021 № 42/7-21-рк, 

№ 43/7-21-рк, № 44/7-21-рк, 

№ 45/7-21-рк, 

15.06.2021 № 50/7-21-рк, 

17.06.2021 № 51/7-21-рк, 

11.06.2021 № 47/7-21-рк, № 48/7-

21-рк, № 49/7-21-рк, 

18.06.2021 № 55/7-21-рк, № 56/7-

21-рк, № 57/7-21-рк 

 

 

17.  Про перелік інвестиційних програм і проєктів що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

додатково до 

плану 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.04.2021 

№ 263/5-21; 

від 20.04.2021 № 334/5-21; 

від 18.06.2021 № 654/5-21 

 

 

18.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22 грудня 2020 року № 1410/5-20 та 

затвердження положення про робочу групу при Донецькій 

обласній державній адміністрації щодо вирішення 

проблемних питань діяльності суб’єктів малого 

підприємництва 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.04.2021 

№ 262/5-21 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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19.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

(заходи) використання у 2021 році коштів обласного 

бюджету, передбачених на розвиток підприємницького 

середовища, інформаційного простору, забезпечення доступу 

до неупереджених джерел інформації та формування 

спроможних територіальних громад) 

 

 

додатково до 

плану 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.04.2021 

№ 285/5-21 

 

20.  Про порядок використання у 2021 році коштів обласного 

бюджету, передбачених на фінансову підтримку суб’єктів 

малого і середнього підприємництва на реалізацію проєктів, в 

тому числі у сферах смарт-спеціалізації Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.06.2021 

№ 547/5-21 

 

 

21.  Про порядок використання у 2021 році коштів обласного 

бюджету, передбачених на часткову компенсацію 

відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію 

проєктів суб’єктів малого підприємництва 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.06.2021 

№ 573/5-21 

 

 

22.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20 (Внесення 

змін до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 

розвитку Донецької області на період до 2027 року) 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.05.2021 

№ 464/5-21 
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23.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

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

«Про спрямування залишків коштів місцевих бюджетів 

населених пунктів Донецької області, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

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

затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово – цивільної адміністрації 

від 04 липня 2016 року № 548, та погоджені із Комітетом 

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

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО  

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.04.2021 

№ 313/5-21 

 

24.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про 

організацію реалізації деяких положень розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 04 липня 2016 року № 548» (зі 

змінами) (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.04.2021 

№ 326/5-21 

 

25.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

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

«Про забезпечення координації проєктів (програм) 

міжнародної технічної допомоги» (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.04.2021 

№ 317/5-21; 

від 25.05.2021 № 484/5-21; 

від 30.06.2021 № 664/5-21 
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26.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

визначення замовників проектів, що реалізуються у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО  

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і зов-

нішніх відносин 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.06.2021 

№ 622/5-21 

 

27.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 24 вересня 2018 року № 1146/5-18 

«Про затвердження складу ради молодих вчених при 

Донецькій обласній державній адміністрації» 

 

травень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 25.05.2021 

№ 480/5-21 

 

28.  Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової 

енергії: 

Про анулювання ліцензій 

 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-кому-

нального госпо-

дарства облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.05.2021 

№ 418/5-21 

 

29.  Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення: 

Про анулювання ліцензій 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.04.2021 

№ 349/5-21; 

від 05.05.2021 № 414/5-21 
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30.  Про завдання на період підготовки житлово-комунального 

господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 

2021 – 2022 років 

 

травень ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.05.2021 

№ 415/5-21 

 

31.  Про ліквідацію робочої групи із напрацювання шляхів 

вирішення питання забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

внутрішньо переміщених осіб 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.04.2021 

№ 264/5-21 

 

32.  Про скасування розпорядження голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 16 січня 2021 року № 32/5-21 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.04.2021 

№ 287/5-21 

 

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

2021 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру 

додатково до 

плану 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.04.2021 

№ 315/5-21; 

від 05.05.2021 № 413/5-21; 

від 30.06.2021 № 662/5-21 
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34.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 18 травня 2016 року № 405 

додатково до 

плану 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.04.2021 

№ 318/5-21 

 

35.  Про затвердження проектної документації за робочим 

проектом «Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець-

Донбас» на землях Райгородоцької селищної ради 

Слов’янського району (ПК 105-ПК 113; ПК125+18-

ПК132+92) - капітальний ремонт» (коригування) 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.06.2021 

№ 535/5-21 
 

36.  Про затвердження проектної документації за робочим 

проектом: «Капітальний ремонт Другого Донецького 

водопроводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК50-ПК52, ПК57+30-

ПК125, Слов’янський район, м. Слов’янськ Донецької 

області» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.06.2021 

№ 583/5-21 
 

37.  Про затвердження проектної документації за робочим 

проектом: «Капітальний ремонт Другого Донецького 

водопроводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК0-ПК29+22, 

Слов’янський район Донецької області» (коригування) 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.06.2021 

№ 584/5-21 
 

38.  Про затвердження проектної документації за робочим 

проектом: «Будівництво міської фільтрувальної станції з 

підключенням до напірного водоводу 3-го підйому каналу 

СД-Д (НСЗ) у м. Торецьк Донецької області» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.06.2021 

№ 621/5-21 
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39.  Про внесення змін до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

додатково до 

плану 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.06.2021 

№ 653/5-21 

 

40.  Про погодження інвестиційної програми ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на 2021-2022 роки із 

змінами 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.06.2021 

№ 667/5-21 

 

41.  Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки: 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення в постійне користування Квартирно-

експлуатаційному відділу міста Луганськ; 

 

 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення в постійне користування ВІЙСЬКОВІЙ 

ЧАСТИНІ 3057 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ; 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ»; 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

 

 

 

Видано 18 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.04.2021 

№ 277/5-21; 

від 05.04.2021 № 289/5-21; 

від 06.04.2021 № 300/5-21; 

від 13.05.2021 № 425/5-21; 

від 06.04.2021 № 294/5-21; 

 

 

 

від 06.04.2021 № 296/5-21; 

від 24.05.2021 № 473/5-21; 
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     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

ДЦЗ, МОР ДОДА; 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

ДОКМ; 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ДОРІС»; 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду 

ТОВ «КУРАХІВСЬКЕ РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО»; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ПП «ТЕХНІК»; 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Шульженко Ю.В.; 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Саржан В.І.; 

     Про укладення договору оренди водного об’єкта та оренди 

землі з АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» на новий строк; 

     Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ФОП Феняку Г.С.; 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 14.04.2021 № 320/5-21; 

 

 

від 14.04.2021 № 321/5-21; 

 

 

від 18.05.2021 № 453/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 496/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 501/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 502/5-21; 

 

 

 

від 25.05.2021 № 503/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 513/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 515/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 520/5-21; 
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     Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування НПП «МЕОТИДА» 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

від 18.06.2021 № 655/5-21 

 

42.  Про внесення змін до договору оренди землі ПрАТ «ВЕСКО» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 25.05.2021 

№ 476/5-21 

 

43.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації: 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 14 грудня 2020 року № 1359/5-20; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 вересня 2018 року № 1167/5-18; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 15 квітня 2020 року № 389/5-20; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 01 жовтня 2020 року № 1088/5-20; 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.04.2021 

№ 283/5-21; 

 

від 29.04.2021 № 382/5-21; 

 

 

від 21.05.2021 № 456/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 504/5-21; 
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     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 06 листопада 2020 року № 1226/5-20 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

від 25.05.2021 № 519/5-21 

 

44.  Про надання земельної ділянки у постійне користування 

 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «БАХМУТСЬКА УСТАНОВА 

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№ 6)»; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ зі 

зміною цільового призначення; 

     Про надання земельних ділянок у постійне користування 

департаменту РБГП ДОДА; 

 

     Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДП «АМПУ»; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 3057 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 

УКРАЇНИ зі зміною цільового призначення; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

КНП «ОТМО М. КРАМАТОРСЬК»; 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 11 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.04.2021 

№ 281/5-21; 

від 14.04.2021 № 322/5-21; 

 

 

від 13.05.2021 № 422/5-21; 

від 04.06.2021 № 548/5-21; 

від 09.06.2021 № 566/5-21; 

від 24.05.2021 № 468/5-21; 

 

від 02.06.2021 № 540/5-21; 

 

від 03.06.2021 № 545/5-21; 

 

 

від 04.06.2021 № 550/5-21; 
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     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДОНЕЦЬКОМУ АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

від 09.06.2021 № 567/5-21; 

 

від 18.06.2021 № 610/5-21 

 

45.  Про припинення права користування земельною ділянкою: 

 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою Маріупольському порту; 

 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою ДП «АМПУ» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.04.2021 

№ 384/5-21; 

від 25.05.2021 № 497/5-21; 

 

від 17.06.2021 № 600/5-21 

 

46.  Про проведення інвентаризації земель: 

 

     Про проведення інвентаризації земельної ділянки 

державної власності; 

 

     Про проведення інвентаризації земель АТ «ЧВК»; 

 

 

     Про проведення інвентаризації земель на території 

Волноваського району; 

     Про проведення інвентаризації земель 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 8 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.05.2021 

№ 423/5-21; № 424/5-21; 

від 25.05.2021 № 486/5-21; 

№ 487/5-21; № 488/5-21; 

№ 489/5-21; 

від 25.05.2021 № 509/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 510/5-21 
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47.  Про передачу земельної ділянки в оренду/у власність: 

 

     Про передачу земельної ділянки в оренду гр. Поляху В.В. 

та гр. Арзуманову Г.Л.; 

 

     Про передачу земельної ділянки в оренду 

ТОВ «ІНТЕРСІТІОЙЛ»; 

     Про передачу земельних ділянок в оренду 

ФОП Савіну В.А.; 

     Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її у власність гр. Чорній К.І. зі 

зміною цільового призначення; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду 

ФГ «КОЛОСОК» 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.04.2021 

№ 268/5-21; 

від 08.04.2021 № 304/5-21; 

 

від 22.04.2021 № 352/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 483/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 505/5-21 

 

48.  Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

ПрАТ «ВЕСКО» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.04.2021 

№ 395/5-21 

 

49.  Про надання згоди на відновлення меж та дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості): 

     Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 

АТ «ЧВК»; 

     Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок 

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.04.2021 

№ 280/5-21; 

 

від 09.04.2021 № 308/5-21; 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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     Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ПрАТ «АКХЗ»; 

     Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 

ОКП «ДТКЕ» 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

від 29.04.2021 № 379/5-21; 

 

від 29.04.2021 № 380/5-21; 

№ 383/5-21; 

від 30.04.2021 № 404/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 521/5-21 

 

50.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості): 

     Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»; 

     Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.04.2021 

№ 377/5-21; № 378/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 478/5-21 

 

51.  Про надання водних об’єктів в оренду: 

 

 

     Про внесення змін до договору оренди водних об’єктів 

загальнодержавного значення від 10.02.2005 № 5; 

     Про внесення змін до договору надання водних об'єктів 

загальнодержавного значення у тимчасове користування на 

умовах оренди від 11.06.2008 № б/н; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.05.2021 

№ 426/5-21; 

від 25.05.2021 № 475/5-21; 

№ 500/5-21; 
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     Про продовження терміну дії договорів оренди земельної 

ділянки та водного об`єкта ПрАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»; 

     Про внесення змін до договору надання водних об'єктів 

загальнодержавного значення у тимчасове користування на 

умовах оренди від 04.11.2011 № 12; 

     Про укладання договорів оренди земельної ділянки та 

водного об'єкта ФОП КАКОТКІНУ Б.Б. на новий строк; 

     Про продовження терміну дії договорів оренди земельної 

ділянки та водного об`єкта ФОП НАГОРНОМУ В.В.; 

     Про продовження договорів оренди водних об’єктів 

ФОП Колле І.І. та СТОВ «ЛАНН»; 

     Про укладення договору оренди водного об’єкта та оренди 

землі з АТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» на новий строк; 

     Про укладання договору надання водного об'єкта 

загального значення у тимчасове користування на умовах 

оренди від 01.09.2010 № б/н на новий строк; 

     Про укладання договорів оренди водних об'єктів на новий 

строк; 

     Про припинення права тимчасового користування 

водними об’єктами; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 12 лютого 2021 № 114/5-21 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 
 

 

від 25.05.2021 № 492/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 498/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 499/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 506/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 514/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 515/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 517/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 522/5-21; 

 

від 25.05.2021 № 518/5-21; 

№ 507/5-21; 

від 25.05.2021 № 508/5-21 

 

52.  Про організацію збирання врожаю ранніх зернових та 

зернобобових культур у 2021 році 

 

ІІІ декада 

червня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.06.2021 

№ 582/5-21 

 



№№ 
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53.  Про затвердження Порядку використання у 2021 році коштів 

обласного бюджету, передбачених для часткового 

відшкодування вартості придбаних установок 

індивідуального доїння молока 

 

ІІІ декада травня ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 25.05.2021 

№ 482/5-21 

 

54.  Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж міста Вугледара Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.04.2021 

№ 387/5-21 

 

 

55.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та визначення умов оренди земельної 

ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 25.05.2021 

№ 493/5-21; № 494/5-21 

 

 

56.  Про зміну цільового призначення ДП «АМПУ» протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.06.2021 

№ 600/5-21 

 



№№ 
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КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

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

здійснюватися у 2021 році за рахунок залишків коштів 

місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на 

території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та коштів співфінансування з 

місцевих бюджетів, по яких департамент розвитку базових 

галузей промисловості облдержадміністрації визначено 

головним розпорядником коштів 

 

ІІ декада квітня ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.05.2021 

№ 430/5-21; 

від 14.06.2021 № 577/5-21 

 

58.  Про затвердження Напрямів (заходів) спрямування коштів 

обласного бюджету на дорожнє господарство області у 

2021 році 

 

ІІ декада квітня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.04.2021 

№ 319/5-21; 

від 21.04.2021 № 347/5-21; 

від 17.06.2021 № 603/5-21 

 

59.  Про затвердження проєктної документації на будівництво за 

робочим проєктом «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення «О0535 

Слов`янськ-Майдан на ділянці км 13+000 - км 28 +500 

(окремими ділянками)» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.04.2021 

№ 331/5-21 

 

60.  Про затвердження проєктної документації за робочим 

проєктом «Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення "О0525 

Покровськ - Гришине - Новоолександрівка на ділянках 

км 0+000 - км 2+000, км 5+000 - км 8+800» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.04.2021 

№ 337/5-21 
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61.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30липня 2020 року № 812/5-20 «Про 

утворення конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміському і міжміському 

внутрішньообласному автобусному маршруті загального 

користування Донецької області 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.04.2021 

№ 354/5-21 

 

62.  Про затвердження проєктної документації на будівництво за 

робочим проєктом «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення 

«С051133 Пречистівка - Оленівка на ділянці км 15+850 – 

км 22+000» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.05.2021 

№ 431/5-21 
 

63.  Про затвердження проєктної документації за робочим 

проєктом «Капітальний ремонт доріг по вул. Криворізька, 

вул. Олекси Тихого, вул. Сучасна у м. Слов’янськ» 

(коригування) 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.05.2021 

№ 432/5-21 
 

64.  Про затвердження проєктної документації за робочим 

проєктом «Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення «О0545 

Маріуполь – Урзуф на ділянці км 29+160 - км 37+760» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.05.2021 

№ 441/5-21 
 

65.  Про затвердження проєктної документації на будівництво за 

робочим проєктом «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення 

«С050729 Від/Т-05-15/ - /Криворіжжя - /на Костянтинівку// на 

ділянці км 0+000 - км 7+400» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.05.2021 

№ 442/5-21 
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66.  Про затвердження проєктної документації на будівництво за 

робочим проєктом «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення 

«С050724 Криворіжжя - /на Костянтинівку/ на ділянці 

км 31+900 - км 36+600» 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.06.2021 

№ 604/5-21 

 

67.  Про затвердження проєктної документації на будівництво за 

робочим проєктом «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення «О0524 

Від /Н-20/ - Іванопілля – Костянтинівка на ділянці км 0+000 - 

км 6+500» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.06.2021 

№ 605/5-21 

 

68.  Про затвердження проектної документації на будівництво за 

робочим проєктом «Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення 

«С050828 Софіївка - Дружківка на ділянці км 6+200 – 

км 12+170» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.06.2021 

№ 606/5-21 

 

69.  Про хід виконання Регіональної цільової програми щодо 

здійснення розчистки та регулювання русел річок на 2018-

2022 роки 

квітень НАТРУС Сергій–

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.04.2021 

№ 298/5-21 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

70.  Про напрями (заходи) використання коштів обласного 

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

заходів національно – патріотичного виховання 

облдержадміністрації 

 

травень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та масових 

заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадміністр

ації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 13.05.2021 

№ 419/5-21 

 

71.  Про затвердження регіональної програми розвитку сімейної, 

гендерної політики та протидії торгівлі людьми в Донецькій 

області на 2021 – 2025 роки 

 

 

травень -“- Не видавалось 

 

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

потреби) 

     Про реєстрацію статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ «ДЖЕРЕЛО» М. МАРІУПОЛЯ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»; 

     Про реєстрацію статуту РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН 

УКРАЇНСЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ  ЦЕРКВИ «НОВЕ 

ПОКОЛІННЯ» МІСТА МИРНОГРАД ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» 

 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.04.2021 

№ 338/5-21; 

 

від 18.06.2021 № 630/5-21 
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73.  Про напрями поточної діяльності управління культури і 

туризму облдержадміністрації: 

     Про прийняття окремого індивідуально визначеного майна 

із власності громадської організації «Маріупольська Спілка 

Молоді» у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Донецької області; 

     Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ; 

     Про призначення щорічних творчих стипендій 

талановитим дітям-учням мистецьких шкіл та закладів 

культури Донецької області; 

     Про затвердження передавального акту ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ 

ВЛАСНОСТІ «ТОРЕЦЬКИЙ МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ»; 

     Про конкурс на заміщення посади директора 

комунального закладу «Адміністрація державного історико-

архітектурного заповідника у м. Святогірську»; 

     Про внесення змін до Положення про УПРАВЛІННЯ 

КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ; 

     Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу 

на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у 

сільській місцевості або селищі міського типу, серед 

претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої 

(фахової передвищої) мистецької освіти за державним 

(регіональним) замовленням; 

     Про прийняття майна з комунальної власності 

територіальної громади міста Маріуполя у спільну власність 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Донецької області; 

додатково до 

плану 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 9 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.04.2021 

№ 278/5-21; 

 

від 23.04.2021 № 368/5-21; 

 

 

від 30.04.2021 № 412/5-21; 

 

 

від 30.04.2021 № 403/5-21; 

 

 

від 13.05.2021 № 427/5-21; 

 

 

від 25.05.2021 № 490/5-21; 

 

 

від 31.05.2021 № 530/5-21; 

 

 

 

 

 

від 07.06.2021 № 565/5-21; 
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     Про внесення змін до напрямків (заходів) використання 

коштів обласного бюджету у 2021 році управлінням культури 

і туризму облдержадміністрації 

 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадміністр

ації 

 

від 18.06.2021 № 631/5-21 

 

74.  Про затвердження Порядку надання та використання у 

2021 році коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам 

територіальних громад, військово-цивільних адміністрацій 

Донецької області на придбання на вторинному ринку 

впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 

з їх числа 

 

травень ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 11.06.2021 

№ 574/5-21 

 

75.  Про забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021 – 

2023 роки 

 

квітень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 06.04.2021 

№ 299/5-21 

 

76.  Про затвердження обсягів регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників та фахівців у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти на 2021 рік 

 

травень, червень СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністр

ації 

Перенесено на липень 2021 року 
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77.  Про затвердження обсягів регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників та фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти на 2021 рік 

 

травень, червень СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністр

ації 

 

Перенесено на липень 2021 року 

 

78.  Про реорганізацію загальноосвітніх санаторних шкіл-

інтернатів міст Краматорськ, Маріуполь, Святогірськ 

Донецької обласної ради 

 

ІІІ декада квітня -“- Перенесено до 2022 року 

відповідно до змін у 

законодавстві 

 

79.  Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у 

сфері повної загальної середньої освіти (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 37 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 02.04.2021 

№ 269/5-21; № 271/5-21; 

№ 272/5-21; № 273/5-21; 

№ 274/5-21; № 275/5-21; 

від 08.04.2021 № 306/5-21; 

№ 307/5-21; від 30.04.2021 

№ 397/5-21; від 17.05.2021 

№ 439/5-21; № 444/5-21; 

№ 445/5-21; № 446/5-21; 

№ 447/5-21; № 448/5-21; 

від 14.06.2021 № 578/5-21; 

від 16.06.2021 № 592/5-21; 

№ 593/5-21; № 594/5-21; 

№ 595/5-21; від 18.06.2021 

№ 629/5-21; № 637/5-21; 
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СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністр

ації 

№ 638/5-21; № 639/5-21; 

№ 640/5-21; № 641/5-21; 

№ 642/5-21; № 643/5-21; 

№ 644/5-21; № 645/5-21; 

№ 646/5-21; № 647/5-21; 

№ 648/5-21; № 649/5-21; 

№ 650/5-21; № 651/5-21; 

№ 652/5-21 

 

80.  Про затвердження проєкту Програми розвитку освіти 

Донеччини на 2021 – 2027 роки 

 

квітень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 21.05.2021 

№ 461/5-21 

 

81.  Про організацію проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання у 2021 році 

 

квітень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 23.04.2021 

№ 364/5-21 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 
82.  Про проведення конкурсу на зайняття посади директора 

комунального некомерційного підприємства «Донецький 

регіональний центр спортивної медицини» 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 06.04.2021 

№ 291/5-21 

 



№№ 

п/п 
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83.  Про затвердження Плану заходів щодо реалізації в Донецькій 

області соціального проекту «Активні парки – локації 

здорової України» на 2021 рік та наступні роки 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 06.05.2021 

№ 416/5-21 

 

84.  Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 

ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З БОКСУ» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 14.05.2021 

№ 436/5-21 
 

85.  Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОБЛАСНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 

ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ВАЖКОЇ 

АТЛЕТИКИ» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 17.05.2021 

№ 443/5-21 
 

86.  Про прийняття цілісного майнового комплексу Бахмутського 

дитячого заміського закладу оздоровлення та відпочинку 

«Вогник» з комунальної власності Бахмутської міської 

територіальної громади у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 24.05.2021 

№ 466/5-21 
 

87.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 25.05.2021 

№ 479/5-21 
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88.  Про погодження проектної документації на будівництво за 

робочим проектом «Будівництво спеціалізованого 

спортивного залу «Колізей» в м. Краматорськ, Донецької 

області» 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 31.05.2021 

№ 529/5-21 

 

89.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника військово-цивільної 

адміністрації від 24 грудня 2020 року № 1436/5-20 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 04.06.2021 

№ 552/5-21 

 

90.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 березня 2016 року № 204 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 14.04.2021 

№ 323/5-21 

 

91.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 15 жовтня 2019 року № 1105/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 30.04.2021 

№ 406/5-21 



№№ 
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92.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 09 жовтня 2019 року № 1066/5-19 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадміністр

ації 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 30.04.2021 

№ 407/5-21; 

від 27.05.2021 № 525/5-21 

 

93.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 24 березня 2015 року № 108 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 21.05.2021 

№ 459/5-21 

 

94.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 11.06.2021 

№ 570/5-21 

 

95.  Про повернення матеріальних цінностей до регіонального 

матеріального резерву Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 24.06.2021 

№ 656/5-21 

 

 



№№ 
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96.  Про відпуск матеріальних цінностей з регіонального 

матеріального резерву Донецької області 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадміністр

ації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 24.06.2021 

№ 657/5-21; № 658/5-21 

 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

97.  Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 

на робочих місцях у святкові дні 

 

ІІІ декада квітня 

І декада травня 

І декада червня 

 

МОСІНА Ольга – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадміністр

ації 

 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 29.04.2021 

№ 386/5-21; 

17.06.2021 № 597/5-21 

98.  Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 

на ІІІ квартал 2021 року 

ІІІ декада 

червня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.06.2021 

№ 665/5-21 

 

 

 



№№ 

п/п 
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99.  Про нагородження відзнаками облдержадміністрації (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник управ-

ління кадрового 

забезпечення та з 

питань нагород 

облдержадміністр

ації 

Протягом кварталу видано 50 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

100.  Підготовка наказів керівника апарату облдержадміністрації з 

кадрових питань та з питань проходження державної служби 

(за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 109 наказів керівника 

апарату облдержадміністрації 

101.  Про кадрові питання та питання проходження державної 

служби (за потреби) 

протягом 

кварталу 

 

-“- Протягом кварталу видано 14 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
 

102.  Про відрядження (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 19 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 
 

103.  Про надання та скасування допуску та доступу до державної 

таємниці 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр –  

завідувач сектору 

режимно-секрет-

ної роботи 

облдержадміністр

ації 

Протягом кварталу видано 9 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації 



№№ 

п/п 
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104.  Про здійснення планового аудиту в управлінні культури та 

туризму облдержадміністрації 

І декада червня ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 14.06.2021 

№ 579/5-21 

 

105.  Про визначення відповідальної особи додатково до 

плану 

ПОГРЕБНЯК 

Яна - начальник 

юридичного 

управління 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 06.04.2021 

№ 292/0/5-21 

 

106.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 21.05.2021 

№ 462/0/5-21 

 

107.  Про утворення робочих груп з моніторингу наявності 

волоконно – оптичних мереж в Донецькій області 

додатково до 

плану 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 23.04.2021 

№ 355/5-21 
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108.  Про визначення системного адміністратора, адміністратора 

безпеки та користувачів в автоматизованих системах 

Донецької облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадміністр

ації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 17.05.2021 

№ 449/5-21 

 

109.  Про створення комплексної системи захисту інформації 

автоматизованої системи класу «3» в Донецькій 

облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 17.05.2021 

№ 450/5-21 

 

110.  Про утворення комісії з обстеження середовищ 

функціонування інформаційно – телекомунікаційної системи 

апарату Донецької обласної державної адміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 24.05.2021 

№ 469/5-21 

 

111.  Про дозвіл на експлуатацію автоматизованих систем класу 

«1» Донецької обласної державної адміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 25.05.2021 

№ 477/5-21 
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III. Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації, колегій структурних підрозділів 

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

Проведення нарад, інших заходів 
 

 Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації  
 

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

1.  Обласна тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 

«Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

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

комісії) 
 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту населен-

ня облдержадмі-

ністрації 

 

Проведено 29.04.2021; 27.05.2021; 

14.06.2021 

2.  Робоча група з підготовки пропозицій щодо удосконалення 

адміністративно-територіального устрою Донецької області 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор депар-

таменту еконо-

міки облдержад-

міністрації 
 

Не проводилось 

3.  Організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

Донецькій області державних, регіональних свят та пам’ятних 

дат 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА Тетяна-

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

Проведено 07.04.2021; 07.06.2021 
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4.  Громадська рада при облдержадміністрації травень - 

червень 

 

ТЮРІНА 

Тетяна-

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініс

трації 
 

Проведено в режимі онлайн 

30.06.2021 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

5.  Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 28.04.2021 

6.  Обласна робоча група з питань методологічної підтримки 

впровадження реформ у громадах 

 

ІІ декада травня -“- Проведено: 21.04.2021; 17.06.2021 

7.  Робоча група з питань стратегічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад Донецької області 

 

ІІІ декада травня -“- Проведено 27.05.2021 

8.  Робоча група з питань управління об’єктами державної 

власності 

 

ІІ декада червня -“- Проведено 30.06.2021 

9.  Регіональна рада підприємців в Донецькій області ІІ декада червня -“- Проведено 23.06.2021 



№№ 
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10.  Комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб при 

облдержадміністрації  

 

ІІІ декада 

червня 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 15.06.2021 

11.  Регіональна рада професійної (професійно – технічної освіти) 

 

квітень СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перенесено на липень 2021 року 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

12.  Засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на 

приміських та міжміських (крім внутрішньорайонних) 

автомобільних маршрутах загального користування 

 

28 квітня ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 28.04.2021 
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13.  Регіональна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

ІІІ декада 

червня 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

21.06.2021 

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

підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з 

інвалідністю дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування, дотацій, фінансової допомоги та цільової 

позики (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Проведено 06.04.2021 

15.  Регіональна комісія з визначення даних про заробітну плату 

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

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

16.  Обласна комісія із спірних питань встановлення факту участі 

громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

17.  Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 20.04.2021; 18.05.2021; 

16.06.2021 
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18.  Атестаційна комісія з проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території 

Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Не було потреби 

19.  Обласний міжвідомчий штаб з координації організації 

оздоровлення та відпочинку дітей (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

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

відпочинку дітей (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 28.04.2021 

21.  Регіональна консультативна рада з реалізації у Донецькій 

області в 2019-2021 роках пілотного проєкту «Створення 

системи надання послуги раннього втручання для 

забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та 

життя» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

22.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 

 

щомісяця 

 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

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

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 

 

червень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Проведено 25.05.2021 

24.  Обласна молодіжна рада 

 

травень -“- Проведено 20.05.2021 

25.  Координаційна рада у справах дітей при 

облдержадміністрації 

травень ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 02.06.2021 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

26.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за потреби) 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор депар-

таменту з 

питань цивіль-

ного захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

Проведено: 13.04.2021, 

23.04.2021, 29.04.2021, 21.05.2021, 

08.06.2021, 11.06.2021 
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27.  Обласна комісія з питань евакуації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань цивіль-

ного захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Не було потреби 

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

компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, спричиненої збройною агресією Російської 

Федерації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 02.04.2021; 15.04.2021; 

19.04.2021; 12.05.2021; 23.06.2021 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

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

кварталу 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

Проведено 25.05.2021, 15.06.2021 
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30.  Експертна комісія облдержадміністрації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Не було потреби 

31.  Комісія облдержадміністрації з питань розгляду звернень 

громадян (Указ Президента України від 07 лютого 2008 року 

№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування») 

щомісяця, 

ІV четвер 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Організовано та проведено 3 

засідання комісії: 22.04.2021, 

25.05.2021, 17.06.2021 

 

 Засідання колегій: 
 

  

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

виконання місцевих бюджетів області за І квартал 2021 року» 

 

ІІІ декада квітня КОНАКОВА 

Ірина - директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

Проведено 27.04.2021 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації: 

     «Про підсумки роботи житлово-комунального 

господарства області в осінньо-зимовий період 2020 – 

2021 років та завдання на період підготовки до роботи взимку 

2021 - 2022 років»; 

     «Про підсумки підготовки місць масового відпочинку 

населених пунктів області до оздоровчого періоду 

2021 року»; 

     «Про хід виконання у 2021 році напрямків (заходів), 

спрямованих на розвиток житлово-комунальної 

інфраструктури» 

 

 

квітень 

 

 

 

травень 

 

 

червень 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

 

23.04.2021; 

 

 

 

28.05.2021; 

 

 

25.06.2021 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

3.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

«Організація та якість надання медичної допомоги ветеранам 

та учасникам бойових дій» 
 

ІІІ декада квітня 

 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Питання розглянуто на засіданні 

колегії облдержадміністрації 

25.05.2021 в режимі онлайн 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

     «Про проєкт Програми розвитку освіти Донеччини на 

2021–2027 роки»; 

     «Про організацію харчування в закладах загальної 

середньої освіти області» 
 

 

квітень 

 

травень 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор депар-

таменту освіти і 

науки облдерж-

адміністрації 

Проведено 20.05.2021 
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5.  Управління культури і туризму облдержадміністрації: «Про 

роботу закладів культури в умовах децентралізації» 

ІІ декада травня 

 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 20.05.2021 

 

6.  Донецького обласного центру зайнятості: 

     «Аналіз роботи робочих груп з формування заявок на 

профнавчання щодо відповідності укладених з 

роботодавцями договорів на працевлаштування з фактичним 

місцем працевлаштування та професією (спеціальністю)», 

«Аналіз причин, що призводять до збільшення терміну 

перебування безробітних на обліку»; 

     «Аналіз ефективності проведення профорієнтаційної 

роботи з безробітною молоддю та особами, які навчаються у 

навчальних закладах різних типів», «Про ведення 

претензійно-позовної роботи та аналіз причин виникнення 

дебіторської заборгованості в базових центрах зайнятості» 

 

 

квітень 

 

 

 

 

 

червень 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено: 

23.04.2021; 

 

 

 

 

 

16.06.2021 

 

7.  Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області: «Про підсумки роботи органів Пенсійного 

фонду України в Донецькій області у І кварталі 2021 року» 

 

ІІІ декада квітня РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

Проведено 29.06.2021 
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8.  Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно – 

патріотичного виховання облдержадміністрації: «Про 

створення молодіжних консультативно – дорадчих органів 

місцевого рівня», «Про організацію та проведення у 2021 році 

обласних заходів з питань молоді та національно – 

патріотичного виховання», «Про виконання Закону України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків» у Дружківській та Лиманській територіальних 

громадах», «Про запровадження рейтингу молодіжних 

центрів області: звіт про роботу молодіжних центрів 

за І квартал 2021 року» 

 

червень ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

30.06.2021 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Державного архіву області: 

     «Про стан виконання основних планових завдань 

архівними установами області», «Про стан охорони праці в 

держархіві області», «Про стан контролю за виконанням 

документів в держархіві області»; 

     «Про результати комплексних перевірок з питань 

організації діловодства та архівного зберігання документів в 

установах – джерелах формування НАФ зони комплектування 

держархіву області», «Про стан контролю за виконанням 

документів в держархіві області»; 

     «Про результати комплексних перевірок роботи архівних 

установ», «Про результати комплексних перевірок з питань 

організації діловодства та архівного зберігання документів в 

установах – джерелах формування НАФ зони комплектування 

держархіву області», «Про стан підготовки Інформаційного 

бюлетеня» 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

 

 

ІІІ декада травня 

 

 

 

 

ІІІ декада 

червня 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Проведено: 

27.04.2021; 

 

 

 

25.05.2021; 

 

 

 

 

не проведено 
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10.  Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації: «Про підсумки роботи Донецького 

обласного відділення (філії) комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України за 2020 рік», 

«Про підсумки роботи школи вищої спортивної майстерності 

за 2020 рік», «Про внесення змін до списку спортсменів 

Донецької області – кандидатів на участь у ХХХІІ літніх 

Олімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія) на 2021 рік» 

«Про підсумки роботи комунального закладу «Донецький 

обласний спеціалізований коледж спортивного профілю 

ім. С.Бубки» за 2020 рік» 
 

ІІІ декада травня 

 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

25.05.2021 

 

 Проведення нарад:    

КИРИЛЕНКО Павло – голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації 
1.  Проведення наради з керівниками фінансових органів області 

з питання запровадження середньострокового бюджетного 

планування на рівні місцевих бюджетів 

додатково до 

плану 

КОНАКОВА 

Ірина - директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено в режимі онлайн 

25.06.2021 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Нарада із заступниками міських, селищних, сільських голів, 

голів райдержадміністрацій, керівників військово – цивільних 

адміністрацій з поточних питань розвитку галузі та стану 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 

2022 років 

щомісяця 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-кому-

нального госпо-

дарства 

облдержадмініст

рації 

Наради проведені: 17.05.2021 – 

20.05.2021; 24.05.2021 – 

27.05.2021; 01.06.2021 – 

04.06.2021; 07.06.2021; 08.06.2021; 

18.06.2021 
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3.  Обласні наради та засідання з питань впровадження 

адміністративно – територіальної реформи в Донецькій 

області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 14.06.2021 

4.  Нарада із заступниками керівників міських, селищних, 

сільських рад (за напрямком діяльності) з питання створення 

уповноважених органів з питань архітектури 

 

квітень ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2021 року 

 

5.  Нарада з керівниками уповноважених органів з питань 

архітектури міських, селищних, сільських рад щодо їх 

функціонування 

 

 

червень -“- 

 

Перенесено на ІІІ квартал 

2021 року 

 

6.  Онлайн-нарада «Розвиток місцевого самоврядування та 

реформи децентралізації для Званівської сільської 

територіальної громади» та сільських, селищних, міських 

територіальних громад області 

 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 21.05.2021 
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7.  Селекторні наради (за потреби) протягом 

кварталу 

ТІТОВА Тетяна -  

начальник 

Головного 

управління 

Держгеока-

дастру у 

Донецькій 

області 

 

Не проводились 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – перший заступник голови облдержадміністрації 
8.  Наради: 

     «Про стан надання медичної допомоги пацієнтам з 

інфекційними захворюваннями в закладах охорони здоров’я 

області»; 

     «Про стан реалізації проєктів щодо капітального ремонту 

КНП «Обласна лікарня інтенсивного лікування 

м. Маріуполь»; 

     «Про стан надання медичної допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в Донецькій області»; 

     «Про стан виконання заходів протидії захворюванню на 

туберкульоз та організаційних заходів зі сталої відповіді на 

туберкульоз в Донецькій області», «Про стан виконання 

заходів протидії захворюванню на ВІЛ/СНІД, та догляду і 

підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД в Донецькій 

області», «Про стан виконання заходів щодо протидії 

поширенню наркоманії, боротьби із незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», 

«Про стан забезпечення області лікарськими засобами та 

медичними виробами за рахунок коштів Державного 

бюджету України та хід збору заявок на 2021 рік»; 

 

І декада квітня 

 

 

ІІ декада квітня 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

ІІ декада травня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено в режимі онлайн: 

28.04.2021; 

 

 

26.04.2021; 

 

 

28.04.2021; 

 

01.06.2021; 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2021; 
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     «Про стан проведення супервізій у мм. Волноваха, Бахмут, 

Бахмутському та Покровському (Ясинуватському) районах з 

метою забезпечення профілактичних, лікувальних та 

організаційних заходів з сталої відповіді на туберкульоз, а 

також заходів з догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і 

хворих на СНІД»; 

     «Про реалізацію заходів щодо функціонування обласного 

центру телемедицини»; 

     «Про стан надання паліативної допомоги в закладах 

охорони здоров’я Донецької області. Проблемні питання, 

шляхи їх вирішення»; 

     «Про підсумки роботи акушерсько-гінекологічної та 

педіатричної служб в Донецькій області за 2020 рік»; 

     Розгляд випадків малюкової смертності в Донецькій 

області в І кварталі 2021 року 

 

ІІІ декада 

травня 

 

 

 

 

І декада червня 

 

ІІ декада червня 

 

 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

 

КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

 

06.05.2021; 

 

 

 

 

 

07.06.2021; 

 

07.06.2021; 

 

 

27.04.2021; 

 

27.05.2021 

 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Наради з: 

     керівниками органів управління освітою територіальних 

громад «Про підготовку до літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей в системі освіти області»; 

     директорами шкіл-інтернатів; 

     керівниками закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти щодо підведення підсумків за 2020-2021 навчальний 

рік; 

     керівниками інклюзивно – ресурсних центрів з питань 

удосконалення методичного забезпечення; 

     керівниками органів управління освітою рад 

територіальних громад з питань організації харчування; 

 

 

І декада травня 

 

 

ІІ декада травня 

червень 

 

 

червень 

 

протягом 

кварталу 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

26.05.2021; 

 

 

20.05.2021; 

перенесено на липень 2021 року; 

 

 

09.06.2021; 

 

15.04.2021; 20.05.2021; 10.06.2021; 
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     керівниками органів управління освіти рад територіальних 

громад з питань реформування освітньої галузі 

 

протягом 

кварталу 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

14.06.2021; 16.06.2021-18.06.2021; 

30.06.2021 

 

10.  Виїзні наради з питань практичного застосування діючого 

законодавства у сфері запобігання домашньому насильству у: 

     Хлібодарівській сільській територіальній громаді; 

     Кальчицькій сільській територіальній громаді; 

     Олександрівській селищній територіальній громаді 

 

 

 

квітень 

травень 

червень 

ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

 

25.05.2021; 

не проводились; 

13.05.2021 

11.  Наради з керівниками структурних підрозділів у справах сім’ї 

та молоді територіальних громад, райдержадміністрацій та 

військово-цивільних адміністрацій 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено в режимі онлайн: 

29.04.2021; 19.05.2021; 09.06.2021 

12.  Обласна нарада директорів базових центрів зайнятості 

Донецької області на тему: «Про підсумки роботи Донецької 

обласної служби зайнятості за I квартал 2021 року» 

 

квітень РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Проведено 23.04.2021 
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ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

13.  Відеоконференції з керівниками органів управління фізичною 

культурою і спортом міських, селищних, сільських рад, 

військово-цивільних адміністрацій 

 

щомісяця, 

І декада 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

Проведено в режимі онлайн: 

08.04.2021; 10.06.2021; 15.06.021; 

30.06.2021 

14.  Розширена апаратна нарада з керівниками обласних 

організацій, підпорядкованих управлінню фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації 

 

щомісяця, 

ІІ декада 

 

-“- 

 

Проведено в режимі онлайн: 

15.04.2021; 28.05.2021; 17.06.2021 

15.  Робоча нарада з профільних та проблемних питань в роботі 

архівних установ області 

 

додатково до 

плану 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 08.04.2021; 

09.04.2021; 12.04.2021; 15.04.2021; 

19.04.2021; 23.04.2021; 29.04.2021; 

14.05.2021; 18.05.2021; 16.06.2021 

 

 Інші заходи:   

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

1.  Забезпечення надходжень до бюджету за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних судів, пов'язаних зі стягненням 

податкового боргу 

 

щомісяця ДОЛГАЛЬОВ 

Віталій - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

Протягом кварталу за 

оперативними даними 

надходження за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних 

судів, пов’язаних зі стягненням 

податкового боргу, склали 

635,0 тис. гривень 
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2.  Надання інформації для проведення моніторингу стану 

розвитку малого та середнього підприємництва, рейтингової 

оцінки результатів діяльності голів райдержадміністрацій та 

міських рад (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ДОЛГАЛЬОВ 

Віталій - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

Департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

інформацію щодо показників 

фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів малого, у т.ч. 

мікро та середнього 

підприємництва (лист 

від 15.06.2021 № 12925/5/05-99-

19-01-31) 

 

 

 

3.  Підготовка інформації щодо фактичного стану виконання 

доведених завдань по забезпеченню надходжень коштів до 

бюджетів всіх рівнів за звітний період 

 

щомісяця 
 

-“- 

 

До департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

аналітичні матеріали про стан 

виконання доведених завдань по 

мобілізації коштів до бюджетів 

усіх рівнів (листи від 15.04.2021 

№ 7707/5/05-99-19-02-31; 

від 05.05.2021 № 9260/5/05-99-19-

02-31; 

від 14.05.2021 № 9897/5/05-99-19-

02-31; 

від 03.06.2021 № 11990/5/05-99-

19-01-31; від 15.06.2021 

№ 12922/5/05-99-19-02-31) 
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4.  Організація та участь в освітніх заходах для інститутів 

громадянського суспільства, громадських рад при органах 

виконавчої влади у рамках розвитку громадянського 

суспільства 
 

протягом 

кварталу 

 

ТЮРІНА 

Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 12.04.2021-15.04.2021; 

26.04.2021-28.04.2021; 17.05.2021; 

20.05.2021; 14.06.2021-18.06.2021; 

21.06.2021-25.06.2021 

 

5.  Координаційна та організаційно – методична робота щодо 

діяльності громадської ради при облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

 

 

 

-“- Робота проводилась протягом 

кварталу 

 

6.  Координація роботи щодо виконання заходів Регіонального 

плану заходів з увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2025 року у Донецькій області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено: 02.05.2021; 

05.05.2021; 29.05.2021; 

04.06.2021; 05.06.2021; 

13.06.2021; 19.06.2021; 

24.06.2021; 26.06.2021 

 

 

 

7.  Участь у заходах, організованих громадськими організаціями 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено 14.04.2021; 

18.05.2021; 27.05.2021 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

8.  Підготовка та погодження з Міністерством закордонних 

справ України і Кабінетом Міністрів України технічних 

завдань керівництва облдержадміністрації для відрядження за 

кордон (на виконання указів Президента України 

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

вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 

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

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями» (зі змінами) та 

постанов Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року 

№ 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових 

відряджень за кордон» (зі змінами), 03 грудня 2001 року 

№ 1629 «Про деякі питання удосконалення роботи з 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 

зовнішніх зносин» (зі змінами), 04 листопада 2015 року 

№ 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів 

директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах 

міжнародного характеру та звітів за їх результатами» (зі 

змінами) 

 

протягом 

кварталу 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

9.  Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій 

області (на виконання указів Президента України 

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

вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 

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

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями» (із змінами) 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

Організовано 67 заходів (онлайн 

та офлайн) за участі іноземних 

делегацій 
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10.  Проведення моніторингу: 

     діючих джерел фінансування, у тому числі грантових 

коштів, для реалізації проєктів на території області з 

виробництва базальтових плит та базальтового волокна, 

впровадження електромобільного маршруту 

Костянтинівська–Святогірськ, будівництва 

сміттєспалювальних заводів; 

     стану інвестиційної діяльності області; 

     стану зовнішньоекономічної діяльності області; 

     реалізації інфраструктурних проєктів та розміщення 

інформації на вебсайті облдержадміністрації; 

     стану реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України Європейського 

інвестиційного банку; 

     виконання облдержадміністрацією Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони; 

     результатів відбору громад області для участі у Проєкті 

«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – УФСІ VІІІ» 

за фінансування Німецького державного банку розвитку 

(KfW); 

     реалізації проєктів, відібраних для реалізації Українським 

Фондом соціальних інвестицій 

  

протягом 

кварталу 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Моніторинг проведено протягом 

кварталу 

11.  Координація роботи: 

     щодо залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

Проведено протягом кварталу: 

15 координаційних нарад, у тому 

числі в режимі онлайн 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 60 

     з реалізації Проєкту будівництва відділення невідкладної 

медичної допомоги для КНП «Багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування м. Бахмут» за фінансування 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

12.  Проведення роботи: 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, міськими, селищними, сільськими 

радами, військово-цивільними адміністраціями з реалізації 

проєкту Надзвичайна кредитна програма для відновлення 

України Європейського інвестиційного банку; 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

міськими, селищними, сільськими радами, військово-

цивільними адміністраціями щодо реалізації проєктів за 

участі міжнародних організацій; 

     за підтримки Офісу з просування експорту при 

Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України щодо інформування вітчизняних 

виробників про можливі виставки та поставки продукції на 

зовнішні ринки, освітні заходи з питань торгівлі до інших 

країн; 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 61 

     щодо оновлення та внесення змін до Інтерактивної карти 

проєктів соціально – економічного розвитку Донецької 

області; 

     щодо територіального маркетингу, у тому числі 

промоційної діяльності, що має на меті формування 

позитивної ділової репутації мирної сторони Донецької 

області; 

     з підготовки та організації навчальних візитів, у тому числі 

участі у семінарах та тренінгах представників Донецької 

області в рамках Програми із відновлення та розбудови миру 

ООН; 

     з міжнародними організаціями у форматі онлайн щодо 

спільної координації заходів, спрямованих на боротьбу з 

коронавірусною інфекцією COVІD – 19  

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

13.  Виконання заходів в рамках діяльності Партнерської 

Платформи Донецької області за проєктом «Fit for Partnership 

with Germany» 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

14.  Інформаційний супровід та створення умов для ефективної 

діяльності ради молодих вчених при облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

Забезпечено технічну підтримку 

проведення засідання 09.04.2021 

 

15.  Організація та проведення: 

     тематичної онлайн – конференції «Захист інтелектуальної 

власності: основні аспекти»; 

     регіонального фестивалю з робототехніки «RoboSmart 

Dn.Ua»; 

     регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації» 

 

 

квітень 

 

червень 

 

додатково до 

плану 

 

-“- 

 

 

Проведено: 

28.04.2021; 

 

23.06.2021; 

 

23.06.2021 
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16.  Супровід проєкту підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва Донецької та Луганської областей 

«FinancEast» в рамках проєкту «Підтримка Європейського 

Союзу для Сходу України», що фінансується за рахунок 

коштів ЄС через Німецький банк розвитку KfW та Німецько – 

Український фонд 

 

протягом 

кварталу 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

17.  Обласна містобудівна рада (у разі надходження проєктної 

документації) 

 

протягом 

кварталу 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

Проведено в режимі онлайн 

13.05.2021; 17.06.2021 

18.  Проведення архітектурного конкурсу проєктів серед 

студентської молоді 

 

червень -“- Перенесено на ІV квартал 

2021 року 

19.  Проведення роз’яснювальної та консультативної роботи: 

     з Дружківською міською територіальною громадою щодо 

розроблення комплексного плану просторового розвитку 

території; 

     з організації навчальних курсів для сільських, селищних, 

міських територіальних громад області за напрямком 

просторового розвитку 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 

13.04.2021; 21.05.2021; 

 

 

26.05.2021; 04.06.2021 
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20.  Проведення роз’яснювальної та консультативної роботи із 

суб’єктами господарювання всіх форм власності щодо 

виплати спеціальних бюджетних дотацій для розвитку 

тваринництва 

 

протягом 

кварталу 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу. В червні 2021 року  

7 суб’єктів господарювання 

надали документи на отримання 

спеціальної бюджетної дотації за 

утримання овець та кіз 

 

21.  Оперативний аналіз закупівельних цін на сировину та 

оптово–відпускних цін на готову продукцію по переробним 

підприємствам області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

22.  Оформлення та видача сертифікатів племінних (генетичних) 

ресурсів на поголів’я племінних тварин, що реалізуються 

суб’єктами племінної справи у тваринництві 

 

протягом 

кварталу 

-“- Оформлено та видано 108 

сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів на поголів’я 

племінних тварин, що 

реалізуються суб’єктами 

племінної справи у тваринництві 

 

23.  Проведення аналізу виробничої діяльності харчових і 

переробних підприємств області 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

 

24.  Збір та узагальнення оперативної інформації про хід 

проведення польових робіт у суб’єктах господарювання 

області у 2021 році 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

Заходи здійснювались протягом 

кварталу 

 

25.  Проведення роботи щодо участі підприємств 

агропромислового комплексу області у ХХХІІ Міжнародній 

агропромисловій виставці «АГРО 2021», м. Київ 

червень -“- 

 

 

Роботу проведено протягом 

кварталу. З 08.06.2021 по 

11.06.2021 брали участь у 33-й 
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 ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Міжнародній агропромисловій 

виставці «АГРО 2021» (м. Київ). 

На виставці були представлені 

кращі провідні підприємства 

агропромислового комплексу 

Донецької області, які надали 

продукцію та презентаційні 

матеріали 

 

26.  Засідання обласної робочої групи по контролю за ходом 

підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 

2022 років 

 

І декада червня ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводились 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

27.  Укладання договорів з органами місцевого самоврядування, 

райдержадміністраціями про передачу права на здійснення 

видатків в рамках Регіональної програми з відшкодування 

частин відсотків за кредитами, залученими на заходи з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності для 

населення Донецької області на 2016 – 2021 роки 

 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Укладено 4 договори з 

Бахмутською, Покровською, 

Мирноградською, Маріупольскою 

міськими територіальними 

громадами 
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28.  Організація роботи із забезпечення поточного 

обслуговування КПВВ 

 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу забезпечено 

поточне утримання та 

обслуговування КПВВ області 

(виїзди на КПВВ «Гнутове» - 

15.04.2021; 

КПВВ «Новотроїцьке» - 

25.06.2021) 

 

29.  Координація: 

     реалізації проєкту щодо відновлення газопостачання міст 

Мар’їнка і Красногорівка Покровського району; 

 

 

 

 

 

 

     заходів з відновлення електропостачання с-ща Опитне 

Покровського району 

 

протягом 

кварталу 

-“- Координацію здійснено протягом 

кварталу. За кошти обласного 

бюджету опрацьовується 

альтернативний варіант 

відновлення газопостачання міст 

Мар’їнка і Красногорівка – 

шляхом будівництва газопроводу 

Курахове-Мар’їнка та виконання 

реконструкції ГРС1 Курахове; 

16.04.2021 електропостачання 

відновлене 

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

автомобільних дорогах загального користування місцевого 

значення 

 

протягом 

кварталу 

-“- Перенесено на ІІІ квартал 

2021 року 

31.  Заходи із закупівлі послуг з: 

     реконструкції, поточного середнього та капітального 

ремонту мостів, автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення області; 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

Оголошено 34 закупівлі. За 

результатами закупівель укладено 

44 договори 
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     оформлення права постійного користування земельною 

ділянкою для експлуатації та обслуговування автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення 

Донецької області 

 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

 

32.  Засідання обласної Робочої групи з питань реформування 

вугільної галузі та трансформації вугільних територій 

 

 

червень -“- Не проводилось 

33.  Аналіз стану використання та освоєння коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у 

2021 році відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 10 березня 2021 року № 172/5-21 «Про 

затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік» 

(із змінами) 

 

 

щомісяця НАТРУС Сергій- 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

Виконано, листи на Департамент 

фінансів облдержадміністрації 

від 01.04.2021 № 04-17/1461/90-

21; 

від 30.04.2021 № 04-19/2090/90-

21; від 02.06.2021 № 04-

19/2620/90-21; від 01.07.2021 

№ 04-17/3102/90-21 

34.  Підготовка інформації за І квартал 2021 року про хід 

виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2021 рік 

 

квітень -“- Виконано, лист на департамент 

економіки облдержадміністрації 

від 30.04.2021 № 04-19/2074/90-21 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 67 

35.  Проведення атестації: 

     лікарів акушерів – гінекологів (за окремим графіком); 

     лікарів – педіатрів (за окремим графіком); 

     лікарів хірургічного профілю (за окремим графіком); 

     лікарів – стоматологів (за окремим графіком); 

     лікарів з організації охорони здоров’я (за окремим 

графіком); 

     середнього медичного персоналу (за окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 

КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

29.04.2021; 27.05.2021; 24.06.2021; 

28.04.2021; 26.05.2021; 23.06.2021; 

15.04.2021; 20.05.2021; 17.06.2021; 

16.04.2021; 21.05.2021; 19.06.2021; 

01.04.2021; 13.05.2021; 03.06.2021; 

 

23.04.2021; 28.05.2021; 30.06.2021 

36.  Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 
 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Проведено 08.04.2021; 13.05.2021; 

10.06.2021 

37.  Акредитація закладів охорони здоров’я області 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу акредитовано 

29 закладів охорони здоров’я 

області 
 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

38.  Співбесіди з відповідальними працівниками органів 

управління освітою територіальних громад щодо 

забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами 

 

І декада червня СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 14.06.2021; 

16.06.2021-18.06.2021; 30.06.2021 

 

39.  Проведення: 

     ІІІ Східного освітнього форуму; 

     урочистостей, присвячених 100 - річчю Державного 

вищого навчального закладу «Донецький національний 

технічний університет» 

 

26 – 27 травня 

28 травня 

-“- 

 

Проведено: 

26.05.2021 - 27.05.2021; 

28.05.2021 
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40.  Засідання атестаційних комісій департаменту освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації, розгляд апеляцій на рішення 

атестаційних комісій І та ІІ рівнів (за окремим графіком) 

 

протягом квітня СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 12.04.2021 – 23.04.2021 

 

41.  Здійснення моніторингу інформаційних відомостей з Реєстру 

застрахованих осіб Державного соціального страхування 

щодо виявлення ознак тіньової зайнятості. Інформування 

соціальних партнерів 

 

протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

Станом на 01.06.2021 по 

виявлених ознаках тіньової 

зайнятості за результатами 

моніторингу відомостей реєстру 

застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування матеріали 

направлені: 

по 1,5 тис. платниках – до органів 

місцевого самоврядування; 

по 1,8 тис. - до територіальних  

органів з питань праці; 

по 0,7 тис. - до органів податкової 

служби. 

Оновлені дані будуть наведені за 

результатами квартальної 

звітності 
 

42.  Фінансування пенсійних виплат протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

своєчасне, відповідно до графіка, 

фінансування коштів на виплату  

пенсій в повному обсязі 
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43.  Забезпечення призначення, перерахунків та нарахування 

пенсій 

 

протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

Органами Фонду області 

призначено 11,8 тис. пенсійних 

виплат, проведено 20,9 тис. 

поточних перерахунків 

 

44.  Реалізація завдань з надання електронних послуг через 

вебпортал Пенсійного фонду України, в тому числі 

громадянам, які мають електронний цифровий підпис 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Впродовж кварталу 11,9 тисяч 

громадян отримали електронні 

послуги, 0,7 тис. осіб залучено до 

реєстрації на вебпорталі 

Пенсійного фонду України 
 

45.  Переведення паперових пенсійних справ в електронно – 

цифрову форму 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

переведення в електронно - 

цифрову форму 74,9 тис. 

пенсійних справ, що становить 

119,0% до плану, доведеного 

Пенсійним фондом України 
 

46.  Залучення громадян до користування сервісною послугою 

«Автоматичне призначення пенсій» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу прийнято та 

опрацьовано 7,0 тис. звернень на 

автоматичне призначення пенсії 
 

47.  Проведення спільної роботи з роботодавцями та 

застрахованими особами з метою реалізації основних 

положень постанови КМУ від 27.11.2019 №1084 «Про 

запровадження обліку трудової діяльності працівника, 

фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує 

себе роботою самостійно, в електронній формі» 

додатково до 

плану 

 

-“- Прийнято та опрацьовано 

17,5 тис. звернень від 

страхувальників та застрахованих 

осіб щодо «оцифрування» 

трудових книжок 
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48.  Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 

релігійних свят: 

     Воскресіння Христове (григоріанський, римо-католицький 

календар); 

     Благовіщення Пресвятой Богородиці (юліанський 

календар); 

     початок Рамадану (Ураза) (ісламський календар); 

     Вхід Господній в Єрусалим (Квітна неділя) (юліанський 

календар); 

     Воскресіння Христове (Великдень) (юліанський календар); 

     Вознесіння Господнє (григоріанський, римо-католицький 

календар); 

     завершення місяця Рамадану (Ід аль-Фітр, Рамадан-

Байрам) (ісламський календар); 

     Шавуот (юдейський календар); 

     Зіслання Святого Духа - П’ятидесятниця (григоріанський 

календар, римо-католицький календар); 

     Пресвята Трійця (григоріанський календар римо-

католицький календар); 

     Пресвятих Тіла і Крові - Божого Тіла (григоріанський 

календар римо-католицький календар); 

     Вознесіння Господнє (юліанський календар); 

     Зіслання Святого Духа. П’ятидесятниця (юліанський 

календар); 

     Різдво св. Йоана Хрестителя (григоріанський календар 

римо-католицький календар); 

     Святих Апостолів Петра і Павла (григоріанський, римо-

католицький календар) 

 

 

 

 

04 квітня 

 

07 квітня 

 

13 квітня 

25 квітня 

 

02 травня 

13 травня 

 

13 травня 

 

17 – 18 травня 

23 травня 

 

30 травня 

 

06 червня 

 

10 червня 

20 червня 

 

24 червня 

 

29 червня 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу керівникам 

релігійних організацій, парафії, 

які зареєстровані на території, 

підконтрольній Україні, 

надавалась всебічна підтримка в 

організації та проведенні 

релігійних свят 

http://www.risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/2019-04-01
https://risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/relig_calendars/69559/
https://risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/relig_calendars/69559/
http://www.risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/2019-06-06
http://www.risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/2019-06-06
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49.  Сприяння громадським організаціям національних меншин 

області у проведенні: 

     Міжнародного дня ромів; 

     Дня боротьби за права кримськотатарського народу; 

     Дня слов’янської писемності і культури 

 

 

 

08 квітня 

18 травня 

24 травня 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініс

трації 

Протягом кварталу здійснено 

сприяння громадським 

організаціям національних 

меншин області у проведенні: 

08.04.2021; 24.05.2021; 27.05.2021; 

04.06.2021; 14.06.2021 

 

50.  Проведення культурно – мистецької акції з показу: 

     вітчизняних кінофільмів та мультфільмів мешканцям 

прифронтових міст та сіл області; 

 

     театральних вистав, концертних програм тощо 

військовослужбовцям, мешканцям прифронтових міст і сіл 

області та у закладах соціального спрямування 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 

7 кінопоказів вітчизняних фільмів 

(смт Миронівський, м. Мар’їнка, 

с. Зоря); 

виїзний показ театральних вистав 

не проводився у зв'язку з 

карантинними заходами 

 

51.  Інвентаризація та створення облікової документації на 

археологічні об’єкти 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснено моніторинг технічного 

стану 7 пам’яток археології 

(кургани), облікова документація 

не складалася 

 

52.  Спецпогашення поштової марки до ювілею С. Прокоф’єва 

 

23 квітня -“- Проведено 23.04.2021 

53.  Здійснення державної реєстрації юридичних осіб – релігійних 

організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснено 10 державних 

реєстрацій змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань 
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54.  Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини 

 

квітень, червень ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініс

трації 

Проведено 27.05.2021; 29.06.2021 

55.  Організація та проведення безкоштовного показу 

документальних, художніх та патріотичних фільмів до 

знаменних та пам’ятних дат в історії України 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 20 кінопоказів 

художніх та патріотичних фільмів 

56.  Здійснення заходів з популяризації туристичних магнітів 

регіону та розвитку туристичної галузі 

 

протягом 

кварталу 

-“- Заходи здійснено: 01.04.2021; 

13.05.2021; 03.06.2021 

57.  Створення відеороліків про привабливі туристичні об’єкти 

Донецької області в межах проєкту «Нетипова Донеччина» 

(Музей С.С. Прокоф’єва, Форест-парк (Волноваський район), 

регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик» 

 

додатково до 

плану 

-“- Відеоролики створено: 

20.04.2021 - науково-

експериментальну ферму 

«Святогірська коза»; 

07.05.2021 - Музей Сергія 

Прокоф’єва 

 

58.  Інвентаризація закладів харчування регіону 

 

додатково до 

плану 

-“- Станом на 31.06.2021 здійснено 

моніторинг 68 закладів 

харчування. Процес оновлення 

бази триває 

 

59.  Атестаційна комісія з питань присвоєння, підтвердження та 

позбавлення звання «народний (зразковий), аматорський 

колектив (студія)» у: 

додатково до 

плану 

-“- 
 

 

Проведено: 
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     Олександрівській селищній територіальній громаді; 

     Вугледарській міській територіальній громаді 

 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініс

трації 

 

 

17.06.2021; 

25.06.2021 

 

60.  Проведення: 

     фіналу обласних ХІV Олексиних читань; 

     обласного конкурсу з визначення програм (проєктів, 

заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання яких надається фінансова 

підтримка 

 

 

травень 

квітень – 

травень 

ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 

перенесено на грудень 2021 року; 

протягом квітня – травня 

2021 року проведено конкурс. 

Проєкти будуть реалізовані у 

2022 році відповідно до 

положення про конкурс 

 

61.  Відкриття денних центрів соціально - психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, в Покровській 

та Вугледарській територіальних громадах 

 

квітень -“- Проведено 02.04.2021 у 

Вугледарській ТГ 

62.  Відкриття молодіжного центру в м. Покровськ 

 

травень -“- Перенесено на ІІІ квартал 

2021 року 
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63.  Засідання комісії по відбору навчальних закладів для 

організації професійного навчання зареєстрованих 

безробітних та їх проживання під час навчання (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено 29.04.2021 

64.  Загальнообласний ярмарок вакансій «Відкриваємо нові 

горизонти разом!» 

 

квітень -“- Проведено з 19 по 23 квітня 

2021 року 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 
65.  Засідання: 

     експертно-перевірної комісії державного архіву області; 

 

     Науково-методичної ради державного архіву Донецької 

області 

 

щомісяця, 

ІІІ декада 

ІІІ декада 

квітня, 

ІІІ декада 

червня 

 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Проведено: 

02.04.2021; 15.04.2021; 21.04.2021; 

24.05.2021; 25.06.2021; 

12.04.2021; 25.06.2021 

66.  Координаційна рада за участі громадських організацій 

(федерацій) з видів спорту Донецької області 

 

ІІІ декада 

квітня, 

ІІІ декада 

червня 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

14.04.2021; 25.06.2021 
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67.  Атестаційна комісія з визначення кваліфікаційного рівня 

тренерів (тренерів – викладачів) для присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

 

щомісяця, 

ІІІ декада 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн: 

20.04.2021, 28.05.2021, 30.06.2021 

68.  Координаційна рада з питань олімпійської підготовки та 

забезпечення олімпійців 

додатково до 

плану 

-“- Проведено в режимі онлайн: 

28.05.2021; 11.06.2021; 17.06.2021 

 

69.  Координаційна рада розвитку фізичної культури та спорту 

серед осіб з інвалідністю 

додатково до 

плану 

-“- Проведено в режимі онлайн 

29.06.2021 

 

70.  Комісія з відбору претендентів на призначення стипендій 

перспективним спортсменам Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Проведено в режимі онлайн 

27.05.2021 

 

71.  Організація надання допомоги населенню відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року 

№ 21 «Про затвердження Порядку надання гуманітарної та 

іншої допомоги населенню Донецької та Луганської 

областей» 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу проводилось 

поповнення регіонального 

матеріального резерву Донецької 

області будівельними матеріалами 

та паливом 
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72.  Організація, координація та сприяння операторам 

розмінування та суб’єктам протимінної діяльності у 

забезпеченні безпечного проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу опрацьовано 

186 заявок на проведення робіт 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

73.  Організаційне забезпечення участі міських, селищних, 

сільських голів, голів райдержадміністрацій, керівників 

військово – цивільних адміністрацій області у заходах, які 

проводяться в облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Засідання колегії 

облдержадміністрації в режимі 

онлайн: 22.04.2021; 25.05.2021; 

24.06.2021; 

нарада в режимі онлайн під 

головуванням Віце-прем'єр-

міністра України – Міністра з 

питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

23.04.2021 

 

74.  Забезпечення виконання протокольних заходів та 

організаційне забезпечення: 

     робочих поїздок вищих посадових осіб України, керівників 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

до області; 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

Організаційне забезпечення участі 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

Кириленка П.О.: у заходах: 
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     робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації до територіальних 

громад, районів області 

 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

під час робочої поїздки 

Президента України 

В.О. Зеленського до Донецької та 

Луганської областей (08.04.2021); 

під час візиту віце-спікерів 

парламентів Республіки Польща 

та Литовської Республіки до 

Донецької області (21.04.2021, 

м. Маріуполь); 

під час візиту Голови ВРУ 

Д. Разумкова та Голови Сейму 

Латвійської Республіки 

І. Мурнієце до Донецької області 

(19.05.2021, мм Авдіївка, 

Краматорськ, Слов’янськ); 

під час робочої поїздки 

Президента України 

Зеленського В.О. до Донецької 

області (09.06.2021); 

під час робочого візиту в Україну 

Діючої Голови ОБСЄ, Міністра 

закордонних справ Королівства 

Швеція Анн Лінде (14.06.2021, 

м. Маріуполь). 

Організаційне забезпечення: 

участі голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Кириленка П.О. та 

заступників голови 
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МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації 

Клюшникова Д.Г., Філашкіна В.С. 

у заходах під час візиту делегації 

Рівненської області на чолі з 

головою Рівненської ОДА 

Ковалем В.С. до Донецької 

області (22.04.2021, 23.04.2021, 

м. Краматорськ); 

участь голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Кириленка П.О. та 

заступників голови 

облдержадміністрації Мороза І.В. 

та Філашкіна В.С. у заходах під 

час візиту Міністра Кабінету 

Міністрів України до Донецької 

області (28.05.2021, 

Маріупольський район); 

робочої поїздки голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Кириленка П.О. та 

заступників голови 

облдержадміністрації 

Клюшникова Д.Г. та 

Костюніної Ю.О. до м. Маріуполь 

(31.05.2021). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок голови 
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МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Кириленка П.О. в 

міста та райони області: 

до смт Новгородське 

Бахмутського району для участі у 

заходах із відкриття Соціального 

Хабу «Історико-культурний центр 

«Український Нью Йорк» 

(06.04.2021); 

до мм Краматорськ, Лиман для 

участі у заходах в рамках 

українського екологічного 

проєкту «Озеленення планети» 

(10.04.2021); 

до м. Святогірськ для участі в 

обласному святі до Міжнародного 

дня захисту дітей (01.06.2021); 

до Бахмутського району для 

відкриття амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, 

огляду капітального ремонту 

мосту на км 2+770 автомобільної 

дороги С050303 Бахмут - 

Кліщіївка – Андріївка, відкриття 

сучасного медичного закладу 

КНП «Донецький регіональний 

центр спортивної медицини» 

(10.06.2021); 

по м. Краматорськ для участь у 
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МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

церемонії урочистого 

нагородження переможців ІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (12.06.2021); 

для участі у заходах присвячених 

25 річниці прийняття Конституції 

України (28.06.2021); 

до м. Маріуполь (29.06.2021). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок заступників 

голови облдержадміністрації: 

Костюніної Ю.О. та 

Клюшникова Д.Г. до 

Покровського району 

(08.06.2021); 

Філашкіна В.С.: до смт Очеретине 

Покровського району та 

м. Торецьк Бахмутського району 

для представлення 

новопризначених керівників 

військово-цивільної адміністрацій 

(01.04.2021) 

 

75.  Проведення аналізу за І квартал 2021 року: 

    стану роботи зі здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у Донецькій області; 

 

ІІІ декада квітня 

 

-“- 

 

 

 

 

Аналіз підготовлено: 

28.04.2021; 
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    організаційної роботи виконавчих органів міських рад, 

райдержадміністрацій; 

    стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою 

облдержадміністрацією за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 

 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

29.04.2021; 

 

28.04.2021 

 

76.  Підготовка аналізу виконання плану роботи 

облдержадміністрації на І квартал 2021 року 

 

до 20 квітня -“- Аналіз виконання плану роботи 

облдержадміністрації на І квартал 

2021 року підготовлено 19.04.2021 
 

77.  Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за І квартал 2021 року 

квітень 

 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом квітня 2021 року 

проведено аналіз стану 

виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах 

облдержадміністрації, 

територіальних органах 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за 

І квартал 2021 року 
 

78.  Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 

реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 

 

протягом 

кварталу 

 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник від-

ділу адміністру-

вання Держав-

ного реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

Робота проводилася протягом 

кварталу 
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79.  Організація проведення вручення державних та урядових 

нагород України, відзнак облдержадміністрації видатним 

працівникам Донецької області 

протягом 

кварталу 

 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

 

 

Протягом кварталу проведено 3 

заходи: 25.05.2021; 03.06.2021; 

23.06.2021 

 

80.  Технічна підтримка роботи серверів облдержадміністрації 

(сервер вебсайтів, поштовий сервер, файловий сервер, сервер 

електронного документообігу та ІP-телефонії 

облдержадміністрації) 

 

протягом 

кварталу 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

 

Роботи проводились протягом 

кварталу 

81.  Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 

апараті облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

82.  Підтримка роботи в системі електронної корпоративної 

пошти між структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування 

та апарату облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 
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83.  Розробка: 

     плану заходів із забезпечення захисту інформації в 

інформаційно – телекомунікаційному середовищі апарату 

облдержадміністрації; 

     документації щодо створення та впровадження 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованих 

системах класу 1 та класу 3 в апараті облдержадміністрації; 

     технічного завдання інформаційно – аналітичної системи 

«Комунальна власність» 

 

протягом 

кварталу 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

 

Роботи проводились протягом 

кварталу 

84.  Технічна підтримка роботи мережевого обладнання, 

проведення нарад, конференцій, семінарів, засідань колегії 

облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

85.  Складання статистичних звітів та аналітичної довідки про 

підсумки роботи із зверненнями громадян для надання: 

 

     Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

     Офісу Президента України; 

     голові облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово-цивільної адміністрації 

 

 

 

 

до 15 квітня 

до 20 квітня 

до 30 квітня 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Направлені статистичні звіти та 

аналітичні довідки про підсумки 

роботи із зверненнями громадян: 

15.04.2021; 

19.04.2021; 

30.04.2021 
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86.  Прийняття і узагальнення статистичних звітів, що надійшли 

до облдержадміністрації за І квартал 2021 року від місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області щодо: 

     роботи зі зверненнями громадян та аналіз звернень 

громадян; 

     забезпечення доступу до публічної інформації та аналізів 

запитів на публічну інформацію 

 

до 05 квітня ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Прийнято і узагальнено 

статистичні звіти, що надійшли до 

облдержадміністрації за І квартал 

2021 року 

87.  Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 

робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу вжито 

необхідних заходів щодо 

недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час 

проведення будь-яких видів 

секретних робіт та відвідування 

облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

88.  Подання на державну реєстрацію розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації до Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків), які носять міжвідомчий 

характер або можуть зачіпати інтереси населення, та 

забезпечення їх оприлюднення в установленому 

законодавством порядку 

 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Забезпечено подання на державну 

реєстрацію 14 розпоряджень 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 
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IV. Перевірка (вивчення) стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, делегованих повноважень, програмних 

заходів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  

та надання їм методичної допомоги 

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

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

1.  Надання оперативної консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації, фінансовим органам 

райдержадміністрацій та виконавчим комітетам міських, 

селищних, сільських рад з питань, що належать до 

компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 
 

Оперативна консультативна 

допомога надавалася протягом 

кварталу 

 

2.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України: 

     про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 

     про забезпечення участі громадськості у роботі 

громадських рад при виконавчих органах місцевих рад 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 
 

Консультативна допомога 

надавалась протягом кварталу 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

3.  Надання методичної допомоги виконавчим органам 

сільських, селищних, міських рад, райдержадміністраціям 

щодо: 

     виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 

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

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор депар-

таменту еконо-

міки облдержад-

міністрації 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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влади через центри надання адміністративних послуг» (із 

змінами); 

     реалізації проєкту «Розвиток мережі Центрів надання 

адміністративних послуг, підвищення якості і доступності 

надання адміністративних послуг суб`єктам підприємницької 

діяльності та мешканцям Донецької області» 

 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

4.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам 

облдержадміністрації, які здійснюють управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебуває в управлінні обласної ради, з питань виконання 

повноважень, передбачених Законом України «Про 

військово-цивільні адміністрації» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

5.  Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, 

господарським товариствам стосовно: 

     реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно об’єктів державного майна, які перебувають у сфері 

управління облдержадміністрації; 

     підготовки інформації для внесення змін до Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 

«Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів 

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

майна, які перебувають у сфері управління 

облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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6.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо: 

     організації роботи з підготовки до Антимонопольного 

комітету України повідомлень про державну допомогу 

суб’єктам господарювання; 

     планування та здійснення публічних закупівель; 

     розробки інвестиційних програм і проєктів, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 
 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

7.  Надання методичної допомоги територіальним громадам 

щодо роз’яснень переваг Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» 
 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

8.  Надання консультативної допомоги головам міським, 

селищним та сільським головам представникам 

територіальних громад з питань формування та розвитку 

територіальних громад області 
 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

9.  Надання методичної та практичної допомоги: 

     місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації, підприємствам, які мають намір 

впровадження інвестиційних проєктів, з питань активізації 

інвестиційної діяльності, підготовки бізнес-планів 

перспективних інвестиційних проєктів, реалізації 

інвестиційних проєктів; 

     місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації з питань здійснення зовнішніх зносин 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

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

1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 

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

№ 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями» (зі змінами); 

     органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування з питань науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інтелектуальної власності, виставково-конгресної 

діяльності, маркетингу територій; 

     відносно залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги щодо підтримки реалізації 

проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

придбані за кошти міжнародної технічної допомоги 

 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

10.  Тематична перевірка діяльності Соледарської міської ради 

щодо здійснення контролю за належною організацією 

обслуговування населення підприємствами житлово-

комунального господарства 

 

травень ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено 27.05.2021 
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11.  Здійснення контролю за виконанням Краматорською міською 

радою делегованих повноважень органів виконавчої влади 

відповідно до: 

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

місцеве самоврядування в Україні»: організація роботи, 

пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру 

населених пунктів; 

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

місцеве самоврядування в Україні»: здійснення в 

установленому порядку державного контролю за 

дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної 

документації при плануванні та забудові відповідних 

територій 

 

 

травень ТЕКЛЮК 

Василь –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 07.06.2021 

 

12.  Надання методичної та практичної допомоги з питань 

внесення наданих матеріалів до баз даних містобудівного 

кадастру, ведення містобудівного кадастру, розроблення 

містобудівної документації та з питань організації роботи 

служби містобудівного кадастру: 

     Лиманській міській територіальній громаді; 

     Бахмутській міській територіальній громаді; 

     Слов’янській міській територіальній громаді; 

     Мирноградській міській територіальній громаді 

     Краматорській міській територіальній громаді; 

     Костянтинівській міській територіальній громаді; 

     Соледарській міській територіальній громаді 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Допомогу надано: 

 

 

 

 

15.04.2021; 

20.04.2021; 

21.04.2021; 

19.05.2021; 

21.06.2021; 

22.06.2021; 

30.06.2021 

 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 90 

13.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 

селищних, сільських рад, підприємствам агропромислового 

комплексу, фермерським господарствам щодо порядку 

використання коштів, які надходять із Державного бюджету 

на фінансування загальнодержавних програм 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Методична і практична допомога 

надавалась протягом кварталу 

14.  Надання методичної допомоги сільгосппідприємствам 

області усіх форм власності в організації проведення 

комплексу весняно-польових робіт, догляду за посівами 

сільськогосподарських культур та підготовки до збирання 

врожаю ранніх зернових та зернобобових культур у 2021 році 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалась 

протягом кварталу 

15.  Надання консультаційної допомоги стосовно присвоєння 

відповідних статусів суб’єктам племінної справи у 

тваринництві галузей молочного та м’ясного скотарства 

ТОВ «КРАМАГРОСВІТ» та СФГ «Верес» Краматорського 

району 

 

протягом 

кварталу 

-“- Консультативна допомога 

надавалась протягом кварталу 

16.  Здійснення контролю за виконанням Кальчицькою сільською 

радою делегованих повноважень органів виконавчої влади 

відповідно до п. «б» частини першої ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: повноваження у 

сфері регулювання земельних відносин 

 

травень ТІТОВА Тетяна -  

начальник 

Головного 

управління 

Держгеока-

дастру у 

Донецькій 

області 

Проведено з 15.06.2021 по 

30.06.2021 
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КЛЮШНИКОВ Денис - заступник голови облдержадміністрації 

17.  Аналіз інформацій лікувально – профілактичних закладів 

щодо виконання програм соціально – економічного розвитку 

на 2021 рік за розділом «Охорона здоров’я» у Селидівській 

міській раді 

 

ІІІ декада 

червня 

КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

 

18.  Перевірка забезпечення розвитку всіх видів медичного 

обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі 

лікувальних закладів усіх форм власності на території 

Селидівської міської ради 

 

ІІІ декада 

червня 

-“- Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

 

19.  Моніторинг та контроль підготовки закладів охорони 

здоров’я та закладів медичної освіти до осінньо – зимового 

періоду 2021 – 2022 років 

 

травень, червень -“- Контроль за виконанням заходів 

здійснювався протягом кварталу 

 

20.  Моніторинг стану виплати заробітної плати на державних 

вугледобувних підприємствах області 

 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

 

Моніторинг здійснюється 

постійно 
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21.  Перевірка делегованих повноважень виконавчому комітету 

Дружківської міської ради відповідно до пп. 2 п. «б» ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

здійснення відповідно до законодавства контролю за 

належною експлуатацією та організацією обслуговування 

населення підприємствами транспорту 

 

травень ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 31.05.2021 

 

КОСТЮНІНА Юлія - заступник голови облдержадміністрації 

22.  Здійснення перевірок установ, що здійснюють демонстрацію 

фільмів, щодо додержання вимог законодавства у галузі 

кінематографії 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу (щомісяця) 

систематично здійснюються 

перевірки 10 установ, що 

здійснюють демонстрацію фільмів 

щодо додержання вимог 

законодавства у галузі 

кінематографії 

 

23.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України в галузі культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 
 

протягом 

кварталу 

-“- Допомогу надано: 09.04.2021; 

15.04.2021, 28.04.2021, 29.04.2021; 

14.05.2021; 20.05.2021; 10.06.2021; 

16.06.2021; 17.06.2021 

24.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з 

питань: 

     організації роботи на порталі інформаційної системи 

управління освітою; 

     профілактики невиробничого травматизму; 

протягом 

кварталу 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор депар-

таменту освіти і 

науки облдерж-

адміністрації 

Консультативна допомога 

надавалась протягом кварталу 
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     охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

     впровадження інформаційної системи управління освітою 

(ІСОУ) закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

області 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

25.  Моніторинг: 

     реалізації інфраструктурних проєктів в освітній сфері у 

2021 році; 

     проведення засідань атестаційних комісій відділів освіти 

рад територіальних громад 

 

 

 

протягом 

кварталу 

І декада квітня 

-“- Моніторинг проведено протягом 

кварталу; 

 

09.04.2021 

 

26.  Надання практичної допомоги управлінням праці та 

соціального захисту населення міських рад та 

райдержадміністрацій з питань надання пільг, компенсацій, 

житлових субсидій, допомог 

 

протягом 

кварталу 

 

ТОКАРЕВА 

Олена - 

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Допомогу надано: 

06.05.2021 – управлінню 

соціального захисту населення 

військово-цивільної адміністрації 

м. Торецьк; 

31.05.2021 - проведено семінар в 

онлайн режимі зі спеціалістами 

структурних підрозділів 

соціального захисту населення 

райдержадміністрацій, сільських, 

селищних, міських рад, військово-

цивільних адміністрацій 
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27.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Соледарської міської ради делегованих повноважень органів 

виконавчої влади відповідно до пп. 2 п. «б» частини першої 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

 

квітень ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на ІІІ квартал 

2021 року 

 

28.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Добропільської міської ради делегованих повноважень 

органів виконавчої влади відповідно до пп. 2 п. «б» частини 

першої ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 
 

червень -“- Проведено 16.06.2021 

29.  Вивчення системи роботи служби у справах дітей 

Миколаївської міської ради 
 

травень -“- Проведено 26.05.2021 

30.  Перевірка умов проживання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу у: 

     м. Бахмут; 

     м. Соледар; 

     м. Миколаївка; 

     м. Добропілля; 

     м. Святогірськ 

 

 

 

 

квітень 

квітень 

травень 

червень 

додатково до 

плану 
 

-“- Проведено: 

 

 

не проводилась; 

не проводилась; 

не проводилась; 

16.06.2021; 

26.05.2021 

 

31.  Надання методичної допомоги органам місцевого 

самоврядування щодо соціального захисту дітей: 

     Новодонецькій селищній територіальній громаді; 

     Святогірській міській територіальній громаді; 

     Курахівській міській територіальній громаді 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 

 

27.05.2021; 

26.05.2021; 

29.06.2021 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 95 

32.  Тематична перевірка діяльності Краматорської міської ради 

з питань організації виконання територіальної Програми 

зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних 

груп населення від безробіття 

 

травень РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено 18.05.2021 

 

33.  Комплексна перевірка організації роботи Нікольського 

районного центру зайнятості 

 

червень -“- Проведено з 01.01.2021 по 

04.06.2021 

34.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам у 

справах сім’ї та молоді: 

     Хлібодарівської сільської територіальної громади; 

     Кальчицької сільської територіальної громади; 

     Олександрівської селищної територіальної громади; 

     Новодонецької селищної територіальної громади; 

     Білозерської міської територіальної громади; 

     Гродівської селищної територіальної громади; 

     Удачненської селищної територіальної громади; 

     Вугледарської міської територіальної громади; 

     Іллінівської сільської територіальної громади; 

     Часовоярської міської територіальної громади; 

     Криворізької сільської територіальної громади; 

     Дружківської міської територіальної громади; 

     Званівської сільської територіальної громади; 

     Соледарської міської територіальної громади; 

     Торецької міської військово-цивільної адміністрації; 

     Добропільської міської територіальної громади; 

     Покровської міської територіальної громади; 

 

 

квітень 

квітень 

квітень 

травень 

травень 

червень 

червень 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допомогу надано: 

 

25.05.2021; 

допомога не надавалася; 

13.05.2021; 

допомога не надавалася; 

13.05.2021; 

допомога не надавалася; 

допомога не надавалася; 

02.04.2021; 

27.04.2021; 10.06.2021; 

12.05.2021; 

13.05.2021; 

20.05.2021; 

21.05.2021; 

21.05.2021; 

21.05.2021; 16.06.2021; 

26.05.2021; 

28.05.2021; 
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     Слов’янської міської територіальної громади; 

     Нікольської селищної територіальної громади; 

     Мангушської селищної територіальної громади; 

     Маріупольської міської територіально громади; 

     Старомлинівської сільської територіальної громади; 

     Комарської сільської територіальної громади; 

     Великоновосілківської селищної територіальної громади; 

     Костянтинівської міської територіальної громади; 

     Шахівської сільської територіальної громади; 

     Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації; 

     Мар`їнської міської військово-цивільної адміністрації 

 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

04.06.2021; 

08.06.2021; 

08.06.2021; 

08.06.2021; 

09.06.2021; 

09.06.2021; 

09.06.2021; 

10.06.2021; 

10.06.2021; 

16.06.2021; 

16.06.2021 

 

35.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Великоновосілківської селищної ради делегованих 

повноважень органів виконавчої влади відповідно до пп. 2 

п. «б» частини першої ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: забезпечення здійснення 

передбачених законодавством заходів щодо поліпшення 

житлових і матеріально-побутових умов багатодітних сімей 

 

квітень -“- Проведено 21.05.2021 

36.  Проведення внутрішнього аудиту за темою: «Дотримання 

законодавства при витрачанні коштів на оплату праці» 

протягом 

кварталу 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

За підсумками проведення 

внутрішнього аудиту видано наказ 

від 23.06.2021 № 585 
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ФІЛАШКІН Вадим - заступник голови облдержадміністрації 

37.  Комплексна технічна перевірка стану готовності регіональної 

системи централізованого оповіщення із запуском 

електросирен, відбором радіотрансляційної мережі та 

доведенням до населення навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту через засоби масової інформації 

 

23 червня БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 02.06.2021 

38.  Комплексна перевірка стану виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту та діяльності 

аварійних служб: 

     Олександрівської селищної територіальної громади; 

     Мангушської селищної територіальної громади 

 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 
департаменту з 

питань цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної роботи 

облдержадміністра

ції 
 

МІГРІН Олексій - 

начальник 
Головного 

управління 

Державної служби 

з надзвичайних 
ситуацій України у 

Донецькій області 

 

Проведено: 

 

 

 

04.06.2021 – 17.06.2021; 

14.06.2021 – 25.06.2021 
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39.  Комплексна перевірка стану виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту та діяльності 

аварійних служб Торецької міської військово-цивільної 

адміністрації Бахмутського району 

 

додатково до 

плану 

МІГРІН Олексій - 

начальник 

Головного 

управління 

Державної 

служби з 

надзвичайних 

ситуацій України 

у Донецькій 

області 

 

Проведено 19.04.2021 – 30.04.2021 

 

40.  Перевірка достовірності формування звітних документів та 

надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 

культури і спорту в Краматорській міській раді 

ІІІ декада 

червня 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на І декаду липня 

2021 року 

 

41.  Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 

виконавчого комітету Краматорської міської ради 

 

ІІІ декада 

червня 

 

-“- Перенесено на І декаду липня 

2021 року 

 

42.  Надання методичної і практичної допомоги архівним 

установам області, підприємствам, організаціям, установам 

обласного підпорядкування та територіальним органам 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 

підготовці документів з організації діловодства і архівної 

справи 

протягом 

кварталу 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Методична та практична допомога 

здійснювалась протягом кварталу 
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43.  Комплексна перевірка: 

     департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

     комунального позашкільного закладу «Донецька обласна 

мала академія наук учнівської молоді»; Державна служба з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій 

області; 

     департаменту житлово – комунального господарства 

облдержадміністрації; 

     Донецького обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

 

 

ІІ декада квітня 

ІІ декада квітня 

 

 

 

ІІІ декада 

травня 

додатково до 

плану 

 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 

перенесено на вересень 2021 року; 

09.04.2021; 

 

 

 

20.05.2021; 

 

30.06.2021 

 

44.  Комплексна перевірка роботи архівного відділу: 

     Авдіївської міської військово – цивільної адміністрації; 

 

     Вугледарської міської ради; 

 

     Добропільської міської ради; 

 

     Дружківської міської ради 

 

 

ІІІ декада 

квітня 

ІІ декада 

травня 

ІІІ декада 

травня 

ІІІ декада 

травня 

 

-“- Проведено: 

перенесено на жовтень 2021 року; 

 

16.06.2021; 

 

перенесено на липень 2021 року; 

 

26.05.2021 

 

45.  Тематична перевірка в рамках огляду – конкурсу: 

     архівного відділу військово – цивільної адміністрації міста 

Торецьк; 

     архівного відділу Покровської міської ради; 

     архівного відділу Слов’янської міської ради; 

 

     сектору з архівної роботи Мирноградської міської ради; 

 

 

 

ІІІ декада 

квітня 

ІІ декада квітня 

ІІІ декада 

квітня 

ІІ декада 

травня 

 

-“- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведено: 

26.05.2021; 

 

15.06.2021; 

перенесено на серпень 2021 року; 

 

13.05.2021; 
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     архівного відділу Бахмутської міської ради; 

 

     архівного відділу Лиманської міської ради; 

     архівного відділу Новогродівської міської ради; 

 

     архівного відділу Селидівської міської ради 
 

ІІІ декада 

травня 

І декада червня 

ІІІ декада 

червня 

ІІІ декада 

червня 

 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

перенесено на серпень 2021 року; 

 

25.06.2021; 

перенесено на липень 2021 року; 

 

перенесено на липень 2021 року 

 

46.  Перевірка упорядкування документів ліквідованого 

департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 

які будуть передаватися до держархіву області 

 

 

ІІІ декада 

квітня 

 

-“- Не проводилась 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

47.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, райрадам, виконавчим органам 

міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в 

частині використання локальних мереж, поштових програм та 

роботи в мережі Інтернет, кіберзахисту ПК та мереж 

протягом 

кварталу 

БІЛОКОПИТИЙ 

Володимир – 

начальник 

відділу 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 

 

48.  Перевірка та надання консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям з 

питань додержання законодавства у сфері ІТ 

 

протягом 

кварталу 

-“- Перевірка не здійснювалась 
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49.  Вивчення на відповідність вимогам нормативних актів стану 

справ щодо організації діловодства та контролю в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводилось у зв’язку із 

здійсненням комплексу заходів, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню на 

території області гострої 

респіраторної хвороби COVID - 

19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

50.  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 25 червня 2020 року № 117 «Про утворення звичайних 
та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі» (із 

змінами); 
     впровадженням організаційних та інженерно-технічних 

заходів комплексної системи захисту інформації відділами 

ведення Державного реєстру виборців 

 

протягом 

кварталу 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 
 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

51.  Здійснення контролю за виконанням доручень служби 

розпорядника реєстру виборців Центральної виборчої комісії 

відділами ведення Державного реєстру виборців 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

52.  Надання консультативно-методичної допомоги відділам 

ведення Державного реєстру виборців з питань поповнення та 

використання бази даних Реєстру 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Консультативно–методична 

допомога надавалася протягом 

кварталу 
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53.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Бахмутської міської ради делегованих повноважень органів 

виконавчої влади відповідно до п. 5 частини другої ст. 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру 

виборців відповідно до закону 

 

квітень ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

 

Контроль здійснено 15.04.2021 

 

54.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

об’єднаним територіальним громадам з питань організаційної 

роботи 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

органам виконавчої влади, 

органам місцевого 

самоврядування та об’єднаним 

територіальним громадам з питань 

організаційної роботи надавалася 

протягом кварталу 

 

55.  Надання практичної та методичної допомоги працівникам 

режимно-секретних органів міських рад, 

райдержадміністрацій, структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

Практична та методична допомога 

надавалася протягом кварталу в 

індивідуальному порядку 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 103 

56.  Перевірка наявності вхідних, підготовлених та інвентарних 

секретних документів, взятих на облік протягом І кварталу 

2021 року 

 

квітень ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 12.04.2021 

57.  Проведення моніторингу виконання виконавчими органами 

місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої 

влади в частині забезпечення вимог законодавства щодо 

розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом 

цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форм власності (за окремим планом) 

 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 14.05.2021 

(виконавчий комітет 

Новогродівської міської ради) 

58.  Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 

громадян (за окремим графіком) 

 

щомісяця 

 

-“- Проведено 09.04.2021 (військово-

цивільна адміністрації м.Торецьк); 

14.05.2021 (виконавчий комітет 

Новогродівської міської ради); 

18.06.2021 (Волноваська 

райдержадміністрація) 
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59.  Надання методичної допомоги посадовим особам місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області з питань роботи із зверненнями 

громадян, запитами на публічну інформацію, заявами на 

урядову «Гарячу лінію» (за окремим планом) 

 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Розроблені та листом від 

16.06.2021 № 0.8/16/1169/0/2-21 

направлені райдержадмі-

ністраціям, військово-цивільним 

адміністраціям та виконавчим 

органам рад територіальних 

громад методичні рекомендації 

«Деперсоніфікація публічної 

інформації, у тому числі наборів 

відкритих даних» 

 

60.  Проведення аудиту в департаменті економіки 

облдержадміністрації 

05 квітня –  

31 травня 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 05.04.2021 по 

31.05.2021 

 

61.  Перевірка додержання антикорупційного законодавства у 

діяльності: 

     комунального некомерційного підприємства «Обласний 

перинатальний центр м. Краматорськ»; 

     комунального некомерційного підприємства «Обласне 

територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ»; 

     комунального закладу «Донецький палац молоді 

«Юність»; 

     Обласного об’єднання капітального будівництва; 

 

 

 

І декада квітня 

 

ІІ декада квітня 

 

І декада травня 

 

ІІ декада травня 

 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

 

23.04.2021, підготовлено довідку 

від 26.04.2021 № 129/0/245-21; 

23.04.2021, підготовлено довідку 

від 26.04.2021 № 131/0/245-21; 

17.05.2021, підготовлено довідку 

від 18.05.2021 № 161/0/245-21; 

не проведено; 
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     комунального закладу «Адміністрація Державного 

історико-архітектурного заповідника у м. Святогірськ»; 

     санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації 

«Смарагдове місто» 

І декада червня 

 

ІІ декада червня 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

07.06.2021, підготовлено довідку 

від 07.06.2021 № 186/0/245-21; 

11.06.2021, підготовлено довідку 

від 11.06.2021 № 194/0/245-21 

 

 Семінари, навчання:   

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Організація і проведення в структурних підрозділах апарату 

облдержадміністрації, структурних підрозділах 

облдержадміністрації стажування посадових осіб виконавчих 

органів міських рад, державних службовців 

райдержадміністрацій та працівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

 

згідно з планами 

стажування 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу стажування не 

проводилось 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 
2.  Семінар з представниками територіальних громад Донецької 

області 

 

щомісяця МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 14.04.2021; 

05.05.2021; 26.05.2021; 16.06.2021; 

18.06.2021 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

3.  Семінар-нарада для начальників і спеціалістів служб у 

справах дітей місцевих рад та райдержадміністрацій, 

керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 

дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

 

щомісяця 

 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

Проведено 14.04.2021; 16.04.2021, 

10.06.2021 

4.  Семінар-нарада із завідувачами інформаційно–

консультаційних центрів Національної служби посередництва 

і примирення в містах і районах області 

 

травень ХІМЧАК Артур-

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 26.05.2021 

5.  Семінар для спеціалістів базових центрів зайнятості: 

     «Організація співпраці з новоствореними роботодавцями»; 

     «З актуальних питань організації та проведення роботи з 

напрямків: «Профорієнтація» та «Підприємництво», 

«Ведення діловодства та архівної справи в базових центрах 

зайнятості за підсумками 2020 року», «Дотримання 

антикорупційного законодавства в діяльності служби 

зайнятості», «Застосування діючого законодавства та 

організації ведення правової роботи, підвищенні кваліфікації 

працівників», «Супровід кар’єрними радниками безробітних 

осіб при наданні соціальних послуг»; 

 

квітень 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного центру 

зайнятості 

 

 

 

 

 

Проведено: 

28.04.2021; 

27.05.2021; 

 

19.05.2021; 

26.05.2021; 

 

26.05.2021; 

 

20.05.2021; 
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     «Дотримання вимог чинного законодавства під час 

надання послуг роботодавцям», «Застосування норм 

законодавства про зайнятість при наданні соціальних послуг 

клієнтам служби зайнятості», «Сучасний інформаційний 

простір: значення, інструменти, результат», «Організація 

співпраці між посередниками у працевлаштуванні та 

Донецькою обласною службою зайнятості», «Організація 

навчального процесу за підсумками 5 місяців 2021 року та 

пріоритетів у подальшій роботі», «Ведення бухгалтерського 

обліку та фінансових питань 

 

червень 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного центру 

зайнятості 

 

29.06.2021; 

15.06.2021; 

 

скасовано; 

29.06.2021; 

 

17.06.2021; 

 

перенесено 

 

6.  Тренінг для спеціалістів базових центрів зайнятості на тему: 

«Тайм-менеджмент» 

 

травень -“- Проведено 28.05.2021 

7.  Вебінар для фахівців базових центрів зайнятості на тему: 

«Покращення написання пресрелізів та статей для засобів 

масової інформації, ведення офіційних сторінок у Фейсбук, 

використання єдиного фірмового стилю, аналізу помилок під 

час ведення інформаційно-роз’яснювальної роботи» 

 

квітень -“- Проведено 29.04.2021 

8.  Навчальний семінар з підвищення компетенції спеціалістів 

виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, 

райдержадміністрацій, які виконують заходи у сфері 

запобігання торгівлі людьми 

 

травень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Проведено 4 консультативні 

зустрічі, 18 тренінгів 
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9.  Семінар – тренінг на тему: «Роль і можливості Пласту в 

системі неформальної та громадянської освіти дітей та 

молоді» 

 

травень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 15.05.2021 – 16.05.2021 

10.  Семінар для громадських активістів, які залучаються до 

організації і проведення Всеукраїнської дитячо – юнацької 

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

 

червень -“- Проведено 16.06.2021 – 20.06.2021 

11.  Тренінг для працівників молодіжних центрів на тему: 

«Молодіжний працівник» 

 

травень -“- Проведено 23.06.2021 – 25.06.2021 

12.  Організація та проведення роботи щодо підготовки 

спеціалістів, які реалізують проєкти: 

     «Школа подружнього життя»; 

     «Школа відповідального батьківства» 

 

червень 

 

-“- Не проводилося 

13.  Онлайн – семінар для представників молодіжних центрів 

Донецької області «Картування, як інструмент для розвитку 

молодіжного центру» 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено 06.04.2021 

14.  Вебінар: «Грай словом» 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено 23.03.2021 – 09.04.2021 
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15.  Онлайн – тренінги: 

     за програмою Британської ради в Україні «Аktive 

Citizents»; 

 

     в межах обласної профорієнтаційної програми «Твій 

вибір»: «Людина та професія»; «Працевлаштування 

неповнолітніх та вибір професії для дітей» 

 

додатково до 

плану 

 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

05.04.2021–07.04.2021; 

28.04.2021–01.05.2021; 18.05.2021-

21.05.2021; 

05.05.2021; 12.05.2021; 20.05.2021; 

26.05.2021; 06.06.2021 

 

16.  Дослідницько – експериментальна сесія обласної очно-

заочної школи «Юний дослідник» (науково-практична 

конференція) 

 

ІІ декада травня 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Проведено 24.04.2021 

17.  Навчальний семінар з підготовки впорядників та таборової 

старшини Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): 

     старша вікова група; 

     середня вікова група 

 

 

 

 

ІІ декада травня 

І декада червня 

-“- Проведено 11.06.2021 

 

18.  Семінар для суддів та керівників команд 53 Зльоту-

Чемпіонату зі спортивного туризму серед учнівської молоді 

Донецької області, присвяченого Дню Європи 

 

ІІІ декада квітня -“- Проведено 16.04.2021-18.04.2021 

19.  47 зліт-семінар туристсько-краєзнавчого активу Донецької 

області 

ІІІ декада квітня -“- Проведено 14.04.2021 
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20.  Нарада – семінар на тему: «Інклюзивне навчання: інновації у 

нормативному та методичному забезпеченні процесу» 

 

19 травня СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмі-

ністрації 

 

Проведено 19.05.2021 

21.  Обласний семінар для керівників, заступників директорів 

бібліотек по роботі з дітьми на тему: «Сучасні підходи до 

організації інклюзивного обслуговування користувачів 

бібліотеки» 

 

червень ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

15.06.2021 проведено обласний 

онлайн-семінар за темою: 

«Стратегії розвитку бібліотек як 

вектор змін і орієнтир діяльності» 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

22.  Семінар для представників архівних установ міських рад, 

військово – цивільних адміністрацій, райдержадміністрацій та 

співробітників відділів Державної реєстрації актів цивільного 

стану на тему: «Організація діловодства, експертизи цінності 

та архівного зберігання документів відділів державної 

реєстрації актів цивільного стану» 

 

ІІІ декада травня ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Не проведено 

 

23.  Семінар на тему: «Організація ведення діловодства та 

архівного зберігання в територіальних громадах 

Маріупольського району» 

 

ІІІ декада квітня -“- Перенесено на серпень 2021 року 
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24.  Семінар на тему: «Організація ведення діловодства та 

архівного зберігання в територіальних громадах 

Волноваського району» 

 

ІІ декада квітня ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

Перенесено на серпень 2021 року 

25.  Навчальний семінар за участю представників Центрального 

державного науково – технічного архіву України: «Проблеми 

зберігання науково – технічної документації та шляхи їх 

вирішення» на базі держархіву області 

 

 

ІІІ декада травня -“- Проведено 27.05.2021 

26.  Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною 

культурою та спортом рад територіальних громад, військово-

цивільних адміністрацій: «Про стратегічні аспекти розвитку 

фізичної культури та спорту в Донецькій області», «Про 

порядок медичного забезпечення спортивних заходів», «Про 

проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 

державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування у 2021 році», «Про реалізацію проєктів 

розвитку спортивної інфраструктури», «Про нове в 

законодавстві в галузі фізичної культури та спорту», «Про 

підсумки проведення спартакіади серед допризовної молоді у 

2021 році» 

 

 

 

ІІІ декада травня МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено в режимі онлайн 

25.05.2021 
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27.  Онлайн - семінар для представників територіальних громад за 

темами: «Повноваження територіальних громад у сфері 

цивільного захисту»; «Питання організації заходів 

територіальної оборони» 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено 16.06.2021 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

28.  Семінар з нагоди Всесвітнього дня охорони праці на тему: 

«Підсумки проведення тижня охорони праці» 

 

квітень, травень КОЛЕСНИК 

Володимир - 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено в режимі онлайн 

21.04.2021 та 26.05.2021 

СВИНАРЕНКО Олег – керівник апарату облдержадміністрації 

29.  Семінар-тренінг в режимі онлайн на знання 

антикорупційного законодавства з працівниками апарату та 

структурних підрозділів облдержадміністрації (за окремим 

графіком) на тему: 

     «Корупційні правопорушення та правопорушення, 

пов’язані з корупцією. Відповідальність за їх вчинення та 

наслідки для державних службовців»; 

 

 

 

 

протягом квітня 

 

 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – началь-

ник управління 

запобігання та 

виявлення ко-

рупції облдерж-

адміністрації 

Проведено: 01.04.2021; 

08.04.2021; 15.04.2021; 23.04.2021; 

06.05.2021; 14.05.2021; 20.05.2021; 

28.05.2021 
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     «Механізм запобігання і протидії корупції. (Заборони на 

одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. Спеціальна перевірка. 

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення)» 

 

протягом травня 

 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

30.  Семінар – тренінг в режимі онлайн на знання 

антикорупційного законодавства з працівниками апарату, 

структурних підрозділів облдержадміністрації та 

уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення 

корупції комунальних підприємств, установ та закладів, що 

перебувають в управлінні структурних підрозділів 

облдержадміністрації, на тему: «Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів» (за окремим графіком) 

 

протягом червня -“- Проведено: 04.06.2021; 

11.06.2021; 17.06.2021; 25.06.2021 

 

31.  Проведення занять з: 

     працівниками управління кадрового забезпечення та з 

питань нагород облдержадміністрації щодо взаємодії з 

режимно – секретними органами при роботі із забезпечення 

охорони державної таємниці; 

     керівниками кадрових служб структурних підрозділів 

облдержадміністрації та райдержадміністрацій області щодо 

взаємодії з режимно – секретними органами при роботі із 

забезпечення охорони державної таємниці; 

 

 

квітень ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 

13.04.2021; 

 

 

 

15.04.2021; 
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     посадовцями облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій області, які мають допуск до державної 

таємниці, з питань дотримання режиму секретності при 

виконанні усіх видів робіт з матеріальними носіями секретної 

інформації 

 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

16.04.2021, 20.04.2021, 22.04.2021 

 

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

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Надання матеріалів для наповнення рубрик вебсайту 

облдержадміністрації згідно з розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

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

«Про офіційний веб-сайт облдержадміністрації» 

 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

 

Матеріали для наповнення рубрик 

веб-сайту облдержадміністрації 

надавалися протягом кварталу 

 

2.  Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну 

телерадіокомпанію та радіо за всіма напрямками роботи 

структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади з питань чинного законодавства 

щодо вирішення актуальних проблем життєдіяльності регіону 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації, 

територіальних 

органів 

міністерств та 

інших 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади 

Інформування населення 

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

3.  Проведення роботи щодо роз’яснення норм податкового 

законодавства та інформаційної підтримки платників 

податків 

 

протягом 

кварталу 

ДОЛГАЛЬОВ 

Віталій - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

4.  Медіа-супровід: 

    робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 

    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації по території 

області та за її межами 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА 

Тетяна–

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу забезпечено 

медіа-супровід 

 

5.  Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступників голови облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

щоденний моніторинг ЗМІ, а 

також щотижневий моніторинг з 

питань поширення інформації 

щодо протидії розповсюдженню 

COVID-19 

 

6.  Збір та розміщення інформації на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснюється постійно протягом 

кварталу 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

7.  Інформаційний супровід: 

     спільного з Литовською Республікою проєкту «Оснащення 

освітнім і спортивним обладнанням загальноосвітньої школи 

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

     проєкту ТОВ «Вінд Фарм» з будівництва вітропарку на 

території Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено: 

26.04.2021; 02.06.2021 (листи 

Міністерству закордонних справ 

від 05.04.2021 № 0.2/14-1767/4-21; 

№ 0.2/14-1762/4-21; від 18.06.2021 

№ 0.2/14-3151/4-21 

 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

8.  Проведення обласного засідання «Круглого столу» на тему: 

«Формуємо національну ідентичність»: 

     Засідання 3. «Національне буття серед екологічних реалій» 

(до Дня Чорнобильської трагедії, Міжнародного дня пам'яті 

жертв радіаційних аварій та катастроф); 

     Засідання 4 «Чи потребує Європа спільного історичного 

наративу про Другу світову війну?» (до Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні) 
 

 

 

22 квітня 

 

 

06 травня 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

 

22.04.2021; 

 

 

06.05.2021 

 

9.  Проведення в режимі онлайн засідання «Круглого столу»: 

     «Організація роботи базових дистанційних шкіл. 

Організація дистанційного навчання в базових дистанційних 

школах. Навчальні плани та нормативна база»; 

     «Інфраструктура та обладнання шкільних їдалень за 

стандартами НАССР в рамках проєкту School Food 

Generation» 

14 травня 

 

 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено: 

14.05.2021; 

 

 

10.06.2021 
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10.  Інформування населення області у місцевих засобах масової 

інформації та на телебаченні про стан вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) та розбіжностей на 

підприємствах області 

 

протягом 

кварталу 

ХІМЧАК Артур-

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Підготовлено та розміщено на 

вебсайті НСПП 30 інформаційних 

матеріалів, на вебсайті сторін 

соціального діалогу – 5 

інформаційних матеріалів 

11.  Проведення «прямої телефонної лінії» обласного центру 

зайнятості з населенням області з питань зайнятості 

 

щовівторка 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Протягом кварталу надійшло 39 

звернень. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 

12.  Функціонування Call – центру підтримки клієнтів Донецької 

обласної служби зайнятості 

 

щодня 

 

-“- Протягом кварталу надійшло 1089 

звернень. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 

13.  Забезпечення висвітлення в місцевих та відомчих засобах 

масової інформації, на вебсайтах Пенсійного фонду України, 

Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області результатів роботи органів Фонду області 

щодо реалізації державної політики в сфері пенсійного 

забезпечення 

протягом 

кварталу 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

З метою роз’яснення актуальних 

питань діяльності органів Фонду в 

області проведено: 

376 виступи у засобах масової 

інформації, в тому числі 102 - на 

телебаченні, 186 - на радіо, 88 - у 

пресі; 
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РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

3,5 тис. публікацій на 

вебресурсах; 

67 пресконференції, брифінги та 

засідання круглого столу; 

649 зустрічі в трудових 

колективах; 

113 - з мешканцями за місцем 

проживання 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

14.  Забезпечення оприлюднення на вебсайті 

облдержадміністрації розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації, які носять міжвідомчий характер або можуть 

зачіпати інтереси населення 

 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Оприлюднення розпоряджень 

здійснювалось протягом кварталу 

15.  Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-

правовій системі «Ліга-Закон» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Підготовка матеріалів 

здійснювалась протягом кварталу 

 

16.  Оприлюднення та оновлення наборів даних на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних 

 

щодня 

 

ГОНЧАРОВА 

Олена - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

Оприлюднено 16 та оновлено 170 

наборів даних на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих 

даних 
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17.  Наповнення та оновлення інформації на сервісі «Е – 

ДОВІДКА» 

 

щомісяця ГОНЧАРОВА 

Олена - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

На інтерактивному 
консультаційно-інформаційному 
сервісі наразі для громадян 
доступно 561 типове роз’яснення 
норм законодавства. Протягом ІІ 
кварталу 2021 року сервісом 
скористалось 182 відвідувача 
вебсайту облдержадміністрації 
 

18.  Взаємодія з державною установою «Урядовий контактний 

центр» 

 

щодня -“- Робота проводилась протягом 

кварталу. Прийнято до розгляду 

8687 звернень. Відпрацьовано в 

електронній базі 8114 звернень 

 

 

 

19.  Організація проведення телефонного зв’язку з населенням 

«Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції 

облдержадміністрації 

 

щодня -“- 

 

Прийнято та забезпечено 

оперативний розгляд 1076 

звернень на «Гарячу лінію», у 

тому числі 18 – про надання 

безоплатної первинної правової 

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

памятним датам 

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

1.  Участь у заходах до: 

     Дня Чорнобильської трагедії; 

     дня вшанування пам’яті екіпажу МІ-24 (збитого поблизу 

с. Карпівка); 

     дня вшанування пам’яті загиблих О.Анішенка, 

В.Долінського, Р.Лужевського під час проведення 

антитерористичної операції біля м. Слов'янськ; 

     Дня пам’яті та примирення; 

     Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня 

перемоги); 

     Дня Європи; 

     дня пам’яті екіпажу МІ8-МТ (збитий з ворожої ПЗРК 

поблизу м. Слов’янськ); 

     дня звільнення міста Лиман від російської окупації; 

     дня пам’яті екіпажу літака АН-30Б (збитий з ворожої 

ПЗРК неподалік с. Пришиб); 

     дня звільнення міста Маріуполь від російської окупації; 

     дня звільнення населених пунктів Лиманщини від 

російської окупації; 

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

     дня пам’яті екіпажу МІ8-МТ (збитий з ворожої ПЗРК 

поблизу г. Карачун); 

     річниці обстрілу «Блокпост 1» біля с. Мирне; 

     Дня Конституції України 

 

 

26 квітня 

02 травня 

 

05 травня 

 

 

08 травня 

09 травня 

 

15 травня 

29 травня 

 

04 червня 

06 червня 

 

13 червня 

19 червня 

 

22 червня 

24 червня 

 

26 червня 

28 червня 

ТЮРІНА Тетяна- 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадмініст

рації 

 

Взято участь у заходах: 

26.04.2021; 

02.05.2021; 

 

05.05.2021; 

 

 

07.05.2021; 08.05.2021; 

09.05.2021; 

 

15.05.2021; 

29.05.2021; 

 

04.06.2021; 

05.06.2021; 

 

13.06.2021; 

19.06.2021; 

 

22.06.2021; 

24.06.2021; 

 

26.06.2021; 

28.06.2021 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

2.  Проведення: 

     педагогічної майстерні «Зоряне сяйво» (челендж); 

     обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді (юніори) з ракетомодельного спорту та 

юних ракетомоделістів (юнаки); 

     обласного фестивалю творчої молоді «Україна в нас одна»; 

 

     обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі Україно!»; 

     онлайн - фестивалю «Психофест інновацій»; 

     обласного збору лідерів учнівського самоврядування; 

     щорічного обласного огляду-конкурсу з декоративно-

прикладної та фототворчості у професійно-технічних 

навчальних закладах Донецької області; 

     щорічного обласного огляду-конкурсу самодіяльної 

художньої творчості у професійно-технічних навчальних 

закладах Донецької області; 

     обласної виставки-конкурсу науково-технічної юнацької 

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

     ІІ та ІІІ етапів Чемпіонату Донецької області зі 

спортивного орієнтування серед учнівської молоді 

«DonOrientChamp»; 

     обласного очного конкурсу писанкарства «Країна 

писанкова»; 

     ІХ обласного зльоту юних туристів-краєзнавців; 

     обласного фестивалю юних екологів та натуралістів 

«Природничий калейдоскоп»; 

 

 

13 – 14 квітня 

І декада квітня 

 

 

І – ІІ декади 

квітня 

І – ІІ декади 

квітня 

 

20 – 22 квітня 

22 квітня 

ІІ декада квітня 

 

 

ІІ декада квітня 

 

 

ІІ декада квітня 

 

ІІ декада квітня 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

ІІІ декада квітня 

квітень 

 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

13.04.2021 – 14.04.2021; 

17.05.2021 – 24.05.2021; 

 

 

23.04.2021 – 29.04.2021; 

 

01.04.2021 – 12.04.2021; 

 

 

20.04.2021 – 22.04.2021; 

22.04.2021; 

21.04.2021; 

 

 

21.04.2021; 

 

 

15.04.2021; 

 

22.04.2021 – 25.04.2021; 

 

 

15.04.2021; 

 

21.04.2021 – 28.04.2021; 

перенесено на вересень 2021 року; 
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     обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості: 

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

позбавлених батьківського піклування; 

     обласного конкурсу-виставки робіт з декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній 

дивограй»; 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фото аматорів «Моя Україно!»; 

     роботи пластового табору «Свято весни»; 

     53 Зльоту-Чемпіонату зі спортивного туризму серед 

учнівської молоді Донецької області, присвяченого Дню 

Європи; 

     ІІ обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (старша вікова 

група); 

     обласних заходів, присвячених Дню науки; 

     обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

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

моделі до 600 мм); 

     обласного зльоту учнівських виробничих бригад, трудових 

аграрних об’єднань та учнівських лісництв закладів загальної 

середньої  та позашкільної освіти (до Дня Європи); 

     методичного параду «Окрилений філолог»; 

     обласного свята до Дня захисту дітей; 

     зональних відкритих змагань учнівської молоді (молодші 

юнаки, старші юнаки) з картингу; 

     ІV етапу Чемпіонату Донецької області зі спортивного 

орієнтування серед учнівської молоді «DonOrientChamp»; 

     ІІ обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (середня 

квітень – травень 

 

 

квітень – травень 

 

 

І – ІІ декади 

травня 

І декада травня 

І декада травня 

 

 

ІІ - ІІІ декади 

травня 

 

ІІІ декада травня 

ІІІ декада травня 

 

 

травень 

 

 

травень 

01 червня 

І декада червня 

 

І декада червня 

 

І декада червня 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2021 – 14.05.2021; 

 

 

05.04.2021 – 14.05.2021; 

 

 

04.05.2021 – 18.05.2021; 

 

скасовано; 

26.05.2021 – 30.05.2021; 

 

 

11.06.2021 – 13.06.2021; 

 

 

25.05.2021 – 27.05.2021; 

13.06.2021 – 15.06.2021; 

 

 

20.05.2021 – 23.05.2021; 

 

 

26.05.2021; 

01.06.2021; 

скасовано; 

 

01.06.2021; 

 

11.06.2021 – 13.06.2021; 
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вікова група); 

     обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 

дітей пільгових категорій дошкільного віку «Дерзай, малюк»; 

     обласного конкурсу «Бієнале сучасного мистецтва»; 

     огляду-конкурсу «Поруч із генієм»; 

     фестивалю медіамистецтв «Україна в об’єктиві» 

 

 

протягом 

кварталу 

до 21 травня 

до 31 травня 

07 квітня – 

13 жовтня 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

19.04.2021 – 11.06.2021; 

 

15.02.2021 – 21.05.2021; 

15.02.2021 – 31.05.2021; 

фестиваль розпочався 07.04.2021 

 

3.  Організація та проведення: 

     обласного відкритого конкурсу-фестивалю «Карабиць-

Дебют»; 

     обласного огляду-конкурсу «Бахмутська весна» серед 

учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів Донецької області; 

     відкритого конкурсу юних піаністів «Прокоф’євська 

весна»; 

     майстер-класу з писанкарства до Великодня для дітей 

інклюзивно-ресурсних центрів міст Слов’янськ, Краматорськ 

та Черкаської територіальної громади в межах проведення 

культурного заходу «Музейні арт-студії «Без обмежень»; 
     заходів до Міжнародного дня танцю: майстер-клас 
(онлайн) «Класика – виразна мова світу», танцювальне 
караоке «Танцюймо Україно», квіз (онлайн-вікторина) 
«Міжнародний стиль»; 
     регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 

читання «Книгоманія»; 

     регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Лідер 

читання»; 

     культурно-мистецьких заходів до Дня Європи, фестивалю 

культур Європейського Союзу; 

 

02 – 04 квітня 

 

І декада квітня 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

ІІІ декада квітня 

 

 

 

ІІІ декада квітня 

 

 

 

квітень – 

травень 

квітень – 

червень 

15 травня 

 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

02.04.2021 – 04.04.2021; 

 

03.04.2021 – «Теорія музики»; 

17.04.2021 – «Фортепіано»; 

15.05.2021 – «Вокал»; 

21.04.2021; 

 

30.04.2021; 22.04.2021 – 

12.05.2021; 

 

 

29.04.2021; 

 

 

 

26.05.2021; 

 

перенесено на серпень 2021 року; 

 

12.05.2021; 14.05.2021; 16.05.2021; 
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     культурно-мистецького заходу «ХХ-ХХІ століття: листи 

війни. Антологія військової кореспонденції»; 

     обласного фестивалю-конкурсу хорового мистецтва; 

     обласного дитячого пленеру «Прелеснянський пленер» для 

учнів художніх шкіл, образотворчих відділень мистецьких 

шкіл, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів; 

     історико-культурного фестивалю «Дике поле. Шлях до 

Європи»; 

     фестивалю вуличної їжі – FOOD FEST «ХИЖА ІЖА»; 

     культурно-мистецьких заходів «Соло для віртуоза» (до 

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

     відкритого фестивалю кавер-виконавців та гуртів 

«Cover_Місто»; 

     обласного конкурсу серед юних читачів «Я - майбутнє 

Донеччини»; 

     кіномистецького проєкту «PushKINO»; 

 

     заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей; 

     заходів з нагоди відзначення Дня працівників державної 

служби України; 

     заходу «Тобі, Україно!» в межах організації заходів до 30-ї 

річниці Дня незалежності України 

 

І декада травня 

 

ІІ декада травня 

ІІ декада травня 

 

 

 

05 червня 

 

ІІ декада червня 

ІІ декада червня 

 

ІІІ декада 

червня 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

08.05.2021; 

 

12.05.2021; 

перенесено на ІІІ квартал 

2021 року; 

 

 

17.07.2021; 

 

перенесено на серпень 2021 року; 

23.04.2021; 15.05.2021; 

 

27.06.2021 – 28.06.2021; 

 

перенесено на серпень 2021 року; 

 

перенесено на липень 2021 року; 

 

01.06.2021; 06.06.2021; 

 

23.06.2021; 

 

26.05.2021 

 

4.  Організація та проведення культурно-мистецької акції «Ніч в 
музеї» до Міжнародного дня музеїв: 
     літературно-мистецький захід «Святогiрськi лiтературнi 
стежки»; 
 

ІІІ декада травня -“- 
 

 

 

 

 

Проведено18.05.2021 
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-      культурно-мистецький захід «Пізнаємо український 
фольклор, народні традиції та ремесла»; 

-      віртуальна подорож «Сергій Прокоф’єв і Париж»; 
-      культурно-мистецький захід «FAMILY DAY у музеї»; 
-      культурно-просвітницький захід «MUSEUM HUB» 
-  

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

5.  Проведення обласної акції «Смачні традиції Донеччини» в 

межах реалізації культурно-мистецького проєкту 

«Донеччина: збережи для нащадків!» 

 

 

квітень - 

травень 

-“- Акція триває 

6.  Проведення культурно-мистецької акції «Кіно просто неба» 

 

ІІІ декада 

червня 

 

 

-“- Перенесено на липень 2021 року 

7.  Створення художньої виставки «Миколаївська церква 

ХVII ст. - перлина України» 

 

ІІІ декада травня -“- Проведено 28.05.2021 

8.  Підготовка та організація культурної складової заходів з 

нагоди: 

     Дня Чорнобильської трагедії; 

     Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

 

     Дня вишиванки; 

     Дня Конституції України 

 

 

 

26 квітня 

09 травня 

 

20 травня 

28 червня 

-“- Проведено: 

 

26.04.2021 – 22.05.2021; 

28.04.2021–09.05.2021; 07.05.2021; 

08.05.2021; 

19.05.2021; 20.05.2021; 

25.06.2021; 27.06.2021-28.06.2021; 

30.06.2021 
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9.  Проведення: 

     щорічного пластового фестивалю «Свято весни»; 

     обласного заходу з нагоди Дня молоді та обласного 

конкурсу «Молода людина року»; 

     святкового флешмобу «Молодіжна Україна»; 

 

     зустрічі кіноклубу Dokudas UA «Кіно+» з показом 

документального фільму «Остання швидка в Софії», 

присвяченого Дню здоров’я; 

     акції «Озеленення Планети»; 

 

     конкурсу соціальної реклами «COVID - 19»; 

 

     online – фоточеленджу «МЦ у вишиванці»; 

 

обласного конкурсу малюнків до Дня пам’яті та примирення 

«Перша хвилина миру»; 

     обласного конкурсу есе «Родинні історії війни»; 

 

     відкритого фестивалю «Зірки та зіроньки - 2021»; 

 

     онлайн – сінемалогії з нагоди відзначення 130 – річниці із 

дня народження Євгена Коновальця; 

     обласного відкритого форуму творчої та обдарованої 

молоді «ART - Ukraine» - «Моя туристична громада»; 

     обласної науково – практичної конференції, присвяченої 

25–річниці Конституції України 

 

 

травень 

червень 

 

03 травня – 

24 серпня 

додатково до 

плану 

 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

 

ЗОЛКІНА 

Лілія– 

начальник 

управління 

сім’ї, молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдержадмініс

трації 

 

Проведено: 

з 14.05.2021 по 16.05.2021; 

28.06.2021; 

 

захід стартував 03.05.2021; 

 

12.04.2021; 

 

 

11.04.2021; 

 

15.04.2021 – 04.05.2021; 

 

14.05.2021 – 21.05.2021; 

 

26.04.2021 – 08.05.2021; 

 

11.05.2021; 

 

02.06.2021 – 04.06.2021; 

 

14.06.2021; 

 

22.06.2021 – 24.06.2021; 

 

24.06.2021 

 

10.  Організація локації «Молодіжне містечко «МЦ – CITY» з 

нагоди Дня Європи 

травень -“- Проведено 15.05.2021 
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11.  Організація та проведення заходів для дітей-вихованців 

центрів соціально – психологічної реабілітації дітей у містах 

Добропілля, Торецьк, Слов’янськ, Лиман,  Краматорськ та у 

смт Велика Новосілка для дітей-вихованців дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей до: 

     Дня пам’яті та примирення; 

     Дня захисту дітей 

 

 

 

 

 

 

08 травня 

01 червня 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

 

 

 

 

08.05.2021 – 09.05.2021; 

28.05.2021; 31.05.2021 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

12.  Всеукраїнський турнір: 

     пам’яті першого майстра спорту СРСР з настільного тенісу 

в Донецькій області М.В. Оганесяна, м. Покровськ; 

     з боротьби греко-римської пам'яті О. Вакуленка серед 

юнаків, м. Краматорськ; 

     з дзюдо «День відкритих дверей комунального закладу 

«Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного 

профілю ім. С.Бубки», м. Бахмут 

 

 

7-14 квітня 

 

І декада травня 

 

ІІ декада травня 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

07 – 11 квітня, м. Покровськ; 

 

09 – 11 квітня, м. Краматорськ; 

 

скасовано 

 

13.  Чемпіонат Донецької області з кікбоксингу WАKО серед 

дітей, юнаків та юніорів 2005-2014 р.н., м. Курахове 

 

10-11 квітня -“- Проведено 10 – 11 квітня, 

м. Курахове 

14.  Відкритий чемпіонат області: 

     з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008, 2009, 

2010 р.н. «Шукаємо таланти», м. Бахмут; 

     з легкої атлетики на честь Заслуженого майстра спорту, 

чемпіонки Олімпійських Ігор Ніни Зюськової, м. Бахмут; 

     з автокросу «Mariupol Race» і Національні змагання з 

автокросу «Кубок Приазов’я» (автомобільний спорт), 

м. Маріуполь 

 

17 квітня 

 

22-23 травня 

 

19-20 червня 

 

-“- Проведено: 

17.04.2021, м. Бахмут; 

 

04 – 05 червня, м. Бахмут; 

 

скасовано 
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15.  Обласний фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров'я» з 

нагоди Всесвітнього дня здоров’я, м. Краматорськ 

 

І декада квітня МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

Проведено 05 – 06 квітня, 

м. Краматорськ 

16.  Відкритий Кубок Донецької області: 

     із сучасного п’ятиборства серед юнаків та дівчат, 

присвячений пам’яті Заслуженого тренера України М.Легкого 

(U17, U19), м. Слов’янськ; 

     зі скелелазіння (швидкість) «Boldyrev CUP 2021» 

 

ІІІ декада квітня 

 

 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено: 

18 – 19 червня, м. Слов’янськ; 

 

 

16 – 17 червня, м. Маріуполь 

 

17.  Відкритий чемпіонат ГО «Донецька ТО ВФСТ «Колос» з 

гирьового спорту та армспорту на призи Заслуженого тренера 

України О.О. Рокочого, м. Лиман 

 

8 - 9 травня -“- Перенесено на липень 2021 року 

18.  XVIII відкритий традиційний обласний турнір «Кубок 

Донбасу» серед юнаків, присвячений пам’яті засновника 

боротьби в м. Костянтинівка, найстарішого борця Донбасу 

М.І. Вепренцова, м. Костянтинівка 

 

15 - 16 травня -“- Проведено 21 – 22 травня, 

м. Костянтинівка 

19.  Відкритий обласний турнір: 

     «Торецькі ігри» на призи І. Рибака серед юнаків та дівчат, 

м. Святогірськ; 

     з кікбоксингу WАKО «Кубок Донбасу» серед юнаків, 

юніорів та дорослих, м. Курахове 

 

31 травня –  

1 червня 

4 – 6 червня 

-“- Проведено: 

скасовано; 

 

12 – 13 червня, м. Курахове 

 



-2 i2
tc

'

IJ

!, - -t ID I I

) 
, 

--
.1

ac :.D

J:
I D E J c ? b o o Y f

t\)

F
lo

rJ
 

O
.

F
H

'A
\V

(D
.)

Y
P J 

J
:

F
A

*V

ax
7

\a
pc

?
9'

n 
<

 E
A

r 
(U

 
--

;^
-a

)Y
4 

* 
V

 
s

J.
-=

; ri I 
()

Q
^C

J
t)

2.
;

;.)
^l

9^ U
I ,

t"
6^

-!
f

LU
Y

H
^*

p 
^r

 
A

{a
a il_

 
v

X
'r,

Q
.E

!

(D
e

l-.
v I3 i-J a 

4 
./

H
}-

J
Y

. 
_-

 
6i

l'!
 

a 
-l

tr
uw

r)
O

<
Jl

la x.
2 

?
V

P
 

9r
+

'z i l. 
v 

''
) 

t

N
)

O
l

! o a pi U '-l T
D I"
r o) r) o o L- )= !, 7 U J

I t\.
)

t\)

t\) IJ c cx r) T e u) ! - E c I vi )- a O !J x Lr rD o o .c ci

IJ U
J x a a .) ., ti ! '> a '/ o U J a0 c) Ii U o -l F
J

7,
 

'<
 

'T
*l

^i -*
D

or
=

 
', 

=

::- -'l
Y

(!
 

=
.

U
W

:l 
D

"

^- t--' 'Z
a =
'a

r- C
, *l - g:

L Ii

Ir
 

I-
l

vv H
F

^r
A

^r
a,

+
,J

J
W

V
w

!P U
U

h I:
I! =

-

o 
x 

,a
-(

<
 

t 
11

1 
7

=
t<

 
Y

.=
 

or
 X

S
A

q(
rH

rY
'<

-
-6

U
.;\

C
ot

D
=

!
a-

lit
!:r

;-
l.-

\r
V

lL
-H

E
Y Y
Y

::c
+

'2
.y

''
:is

i
U

P
9

-i 
t) C

D

I If-

z o .l
I u? O
t 

,(
-l

X
G

)o
 t

J 5 !

t\) \o ., :o

:.D ('\
 

v IJ oo

! I ? x (D

i\ 
2.

. 
J 

T
.i,

 S
 

J
x-

-t
/7

*

'/*
.1

 
'"x

J,
--

ii:
o 

X
 r

! 
<

E
- 

+
 

' 
1,

 
:-

 
\_

-t
C

ll:
l'i

l
c 

=
 c.

:5
 

/!
U

 
! 

Y
 

!r
 

*
(,

 
* 

a,
 

- 
u

!
-

a 
a\

;J
p\

zU
.-

'd
'u

J
x 9 w .r
D

r:
3^

cr
G

*F
I]A u*

,/v
.<

-O
 

(D
 !

&
Jr

i-
a\ Y

(r
*(

rv
W

 
U

 
U

 
P

 
W

xt
oc

E
X

E
cJ

 I
i 

rD
 D

o 
:o

z po !:i -o o ^t
s U

J a :o

:: :

IJ

,l l1 N N


