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2.  Про хід виконання у 2019 році регіональної 

програми «Профілактика та лікування серцево – 

судинних та судинно - мозкових захворювань 

на 2018 – 2021 роки» 

липень Узун Ю.Г. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

 

Мороз І.В. – 

перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.07.2019 

3.  Про стан виконання державної кадрової 

політики на території Донецької області та 

реалізацію основних завдань у цій сфері 

липень Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 

 

 

Свинаренко О.І– 

керівник 

апарату 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

25.07.2019 

4.  Про проблемні питання реалізації 

інфраструктурних проектів за рахунок 

бюджетних та небюджетних коштів 

липень Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку  і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Мороз І.В. – 

перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

27.08.2019 



 3 

5.  Про хід виконання Регіональної комплексної 

соціальної програми «Молодь і сім’я 

Донеччини» 2016 – 2020 роки» 

серпень Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Філашкін В.С. – 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на січень 2020 року 

6.  Про хід виконання природоохоронних заходів 

за рахунок коштів місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища у 

першому півріччі 2019 року 

 

серпень Натрус С.П – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

голова 

облдержадмініст

рації, керівник 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

27.08.2019 

7.  Про хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Донецької області на 

2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки 

вересень Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Мороз І.В. - 

перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.09.2019 
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8.  Про стан підготовки підприємств житлово – 

комунального господарства та 

електроенергетики області до роботи в осінньо– 

зимовий період 2019 – 2020 років 

вересень Баранник О.Л. – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

 

Мороз І.В. - 

перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.09.2019 

9.  Про підсумки збирання врожаю ранніх 

зернових та зернобобових культур та хід 

проведення осіннього комплексу польових 

робіт у 2019 році 

 

вересень Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Мороз І.В. - 

перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

24.09.2019 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 5 

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

 

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Про погодження надання надр у користування (за потреби) 

     Про погодження надання надр у користування 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АЗОВ - МІНЕРАЛТЕХНІКА; 

 

     Про погодження надання надр у користування  

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»; 

     Про відмову в погодженні надання надр у користування 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРОЙСТИЛЬ+»; 

     Про погодження надання надр у користування 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РМ МАЙНІНГЗ»; 

     Про погодження надання надр у користування 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ВЕСКО»; 

     Про погодження продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами Північної ділянки 

Мазурівського родовища 

 

протягом 

кварталу 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.08.2019 

№ 890/5-19; 

від 21.08.2019 № 891/5-19; 

 

 

від 22.08.2019 № 902/5-19; 

 

 

від 28.08.2019 № 930/5-19; 

 

 

від 03.09.2019 № 945/5-19; 

 

 

від 03.09.2019 № 946/5-19 

 

2.  Про оголошення заказників місцевого значення в 

Костянтинівському районі Донецької області  

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.07.2019 

№ 662/5-19 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

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

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 

«Про обласний бюджет на 2019 рік» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Скарга М.О. – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.07.2019 

№ 665/5-19; 

від 09.07.2019 № 692/5-19; 

від 25.07.2019 № 737/5-19; 

від 12.08.2019 № 846/5-19; 

від 14.08.2019 № 870/5-19; 

від 20.08.2019 № 882/5-19; 

від 06.09.2019 № 959/5-19; 

від 11.09.2019 № 974/5-19; 

від 19.09.2019 № 933/5-19; 

від 26.09.2019 № 1021/5-19 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
4.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 20 лютого 2019 року № 176/5-19 

«Про затвердження Напрямів (заходів) спрямування коштів 

обласного бюджету на дорожнє господарство області у 

2019 році» 

 

ІІІ декада 

липня 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.07.2019 

№ 751/5-19, 21.08.2019 № 895/5-19 

 

5.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 08 травня 2019 року № 486/5-19 

«Про організацію роботи з використання департаментом 

розвитку базових галузей промисловості 

облдержадміністрації коштів обласного бюджету у 2019 році» 

серпень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 08.08.2019 

№ 803/5-19 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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6.  Про Правила користування водними об’єктами для плавання 

на маломірних (малих) суднах у Донецькій області 

 

серпень Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на IV квартал 

2019 року 

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

2019 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

енергоефективність, дорожньо-транспортний комплекс та 

заходи, пов’язаних з наслідками проведення АТО на території 

області 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.07.2019 

№ 672/5-19 

 
 

8.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 лютого 2019 року № 202/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.08.2019 

№ 942/5-19 

 

 

9.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 12 червня 2019 року № 594/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.09.2019 

№ 983/5-19 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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10.  Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 

 

протягом 

кварталу 

Баранник О.Л. –  

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Не було потреби 

11.  Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової 

енергії 

     Про видачу ліцензій на право провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

за нерегульованим тарифом; 

     Про видачу та про відмову у видачі ліцензій 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.08.2019 

№ 862/5-19; 

 

 

 

 

 

09.09.2019 № 962/5-19 

 

 

12.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 20 лютого 2019 року № 175/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.07.2019 

№ 717/5-19 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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13.  Про затвердження проектної документації за робочим 

проектом «Гідроізоляція русла каналу «Сіверський Донець -

Донбас» на землях Райгородоцької селищної ради 

Слов’янського району (ПК105 - ПК113; ПК 125+18 - 

ПК132+92) - капітальний ремонт 

додатково до 

плану 

Баранник О.Л. –  

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.08.2019 

№ 759/5-19 

 

14.  Про затвердження проектної документації за робочим 

проектом «Капітальний ремонт другого Донецького 

водопроводу ПК154+75 - ПК242 Д=1000 мм на ділянці від 2-

го до 3-го підйому Слов’янський район» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.08.2019 

№ 760/5-19 

 

15.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 11 травня 2019 року № 501/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.08.2019 

№ 860/5-19 

 

16.  Про затвердження висновку про вартість майна – будівлі 

прирейкового складу (літ. А-1), площею 809,5 кв.м, будівлі 

прохідної (літ. Б-1), площею 26,1 кв.м, вимощення (№ 1), 

залізничного тупику (№ 2), що розташовані за адресою: 

Донецька область, Слов’янський район, смт Райгородок, 

вул. Виноградна, буд. 41, яке перебуває на балансі 

комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», 

станом на 31 березня 2019 року 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.09.2019 

№ 1023/5-19 
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17.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку Донецької 

області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 

2021 роки» (за потреби) 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Видано 6 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.07.2019 

№ 664/5-19; від 16.07.2019 

№ 710/5-19; від 25.07.2019 

№ 736/5-19; від 12.08.2019 

№ 845/5-19; від 20.08.2019 

№ 881/5-19; від 11.09.2019 

№ 973/5-19 

 

 

18.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

створення комісії з питань упорядкування обліку юридичних 

осіб при облдержадміністрації» 

 

 

І декада липня -“- Перенесено на ІІ декаду жовтня 

2019 року 

 

19.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30 січня 2019 року № 75/5-19 «Про 

напрямки (заходи) використання у 2019 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на розвиток 

підприємницького середовища, інвестиційну діяльність та 

розвиток інфраструктури» (за потреби) 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.08.2019 

№ 758/5-19; від 22.08.2019 

№ 900/5-19 
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20.  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 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.07.2019 

№ 65/7-19-рк; від 26.07.2019 

№ 71/7-19-рк; від 14.08.2019 

№ 72/7-19-рк; від 20.08.2019 

№ 74/7-19-рк; від 06.09.2019 

№ 76/7-19-рк 

 

 

21.  Про робочу групу з питань управління об’єктами державної 

власності 

 

ІІІ декада липня -“- Перенесено на жовтень 2019 року 

22.  З організаційних питань управління об’єктами комунальної 

власності (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.08.2019 

№ 896/5-19 

 

 

23.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 03 листопада 2016 року № 953 «Про 

Порядок проведення конкурсу на право оренди та Методику 

розрахунку орендної плати за оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебуває в управлінні обласної ради» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Перенесено на IV квартал 

2019 року 
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24.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30 травня 2019 року № 538/5-19 «Про 

інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку» (за потреби) 

 

 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.07.2019 

№ 714/5-19 

 

25.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 квітня 2015 року № 160 «Про регіональну 

комісію з проведення оцінки та попереднього конкурсного 

відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку» 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.07.2019 

№ 677/5-19 

 

26.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

Регіональну програму розвитку малого і середнього 

підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.08.2019 

№ 842/5-19 

 

27.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 18 квітня 2016 року № 305 «Про утворення 

УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.08.2019 

№ 848/5-19 
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28.  Про представництво облдержадміністрації у Наглядовій раді 

УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ» 

додатково до 

плану 

Чурікова Г.П. – 

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.08.2019 

№ 928/5-19 

 

29.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 серпня 2019 року № 928/5-19 «Про 

представництво облдержадміністрації у Наглядовій раді 

УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ» 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.08.2019 

№ 1026/5-19 

 

30.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

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

«Про спрямування залишків коштів місцевих бюджетів 

населених пунктів Донецької області, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

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

затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 04 

липня 2016 року № 548, та погоджені із Комітетом Верховної 

Ради України з питань бюджету» (за потреби) 

 

 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.06.2019 

№ 648/5-19 

 



№№ 
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31.  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 № 548» (зі змінами) 

(за потреби) 

 

липень Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.06.2019 

№ 649/5-19 

 

32.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 12 жовтня 2016 року № 905 «Про 

забезпечення координації проектів (програм) міжнародної 

технічної допомоги» (зі змінами) (за потреби) 

 

липень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.07.2019 

№ 732/5-19 

 

33.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою (ст. 123 Земельного кодексу України, Закон 

України «Про землеустрій») 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр. Філахтовій С.О.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Кузь Л.І.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «САДИ 

ДОНБАСУ»; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою ТОВ «ВЕМИС»; 

протягом 

кварталу 

Підгорна Т.О. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-

ру у Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

 

Видано 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.07.2019 

№ 687/5-19; 

 

від 16.07.2019 № 100/5-19; 

 

від 16.07.2019 № 701/5-19; 

 

 

від 25.07.2019 № 742/5-19; 
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     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування; 

     Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» 

 

Підгорна Т.О. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-

ру у Донецькій 

області 

 

 

від 02.08.2019 № 779/5-19; 

 

 

від 08.08.2019 № 800/5-19; 

 

від 08.08.2019 № 827/5-19 

 

34.  Про передачу, погодження передачі, відмову у передачі 

земельних ділянок в оренду та у постійне користування 

(статті 122, 123 Земельного кодексу України) 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ 

«ВУГЛЕПРОМТРАНС»; 

     Про надання земельної ділянки в постійне користування 

Головному управлінню Держпродспоживслужби в Донецькій 

області 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.07.2019 

№ 703/5-19; 

від 14.08.2019 № 864/5-19 

 

35.  Про відновлення меж земельних ділянок (ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій») 

     Про надання ДП «НЕК»УКРЕНЕРГО» згоди на 

відновлення меж земельної ділянки; 

 

     Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.07.2019 

№ 699/5-19; 

від 08.08.2019 № 799/5-19, 

№ 821/5-19 
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36.  Про надання ТОВ «КЕРАММЕХАНІЗАЦІЯ» згоди на поділ 

земельної ділянки (ст. 56 Закону України «Про землеустрій») 

 

протягом 

кварталу 

Підгорна Т.О. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-

ру у Донецькій 

області 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.07.2019 

№ 702/5-19 

 

37.  Про подовження терміну дії договорів оренди земельних 

ділянок державної власності (ст. 33 Закону України «Про 

оренду землі») 

     Про поновлення договору оренди землі ТОВ «ДТЕК 

ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»; 

 

 

 

 

 

 

     Про внесення змін до договору оренди землі ПрАТ 

«КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ 

ВИРОБІВ» 
 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 14 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 25.07.2019 

№ 743/5-19; від 01.08.2019 

№ 756/5-19; № 757/5-19; 

№ 762/5-19; від 02.08.2019 

№ 766/5-19; № 767/5-19; 

№ 768/5-19; № 770/5-19; 

№ 775/5-19; № 776/5-19; 

№ 777/5-19; № 778/5-19; 

від 08.08.2019 № 820/5-19; 

№ 819/5-19 

38.  Про проведення інвентаризації земельних ділянок державної 

власності (ст. 57 Закону України «Про землеустрій») 
 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Не видавалися 

39.  Про припинення права користування земельними ділянками 

державної власності (ст. 141 Земельного кодексу України) 

     Про припинення права оренди земельної ділянки ПрАТ 

«ОГНЕУПОРНЕРУД»; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.07.2019 

№ 734/5-19; 
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     Про припинення права користування земельною ділянкою 

Дочірній компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України» 

 

Підгорна Т.О. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-

ру у Донецькій 

області 

 

від 05.08.2019 № 783/5-19 

 

40.  Про передачу земельної ділянки державної власності у 

комунальну (комунальної власності у державну) (ст. 117 

Земельного кодексу України) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалися 

41.  Про надання дозволу на передачу в суборенду земельних 

ділянок державної власності (ст. 186 Земельного кодексу 

України, ст. 55-1 Закону України «Про землеустрій») 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалися 

42.  Про внесення змін до розпоряджень голови 

облдержадміністрації (на вимоги розпорядження голови 

облдержадміністрації від 01.04.2014 № 350) 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 червня 2018 року № 86485-18; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 27 вересня 2013 року № 734; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 17 лютого 2014 року № 175 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 08.08.2019 

№ 817/5-19; 

 

від 08.08.2019 № 818/-5-19; 

 

 

від 08.08.2019 № 825/5-19 

 



№№ 
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43.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 29 липня 2015 року № 365 «Про Конкурсну 

комісію з визначення суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу для отримання часткової 

компенсації відсоткової ставки за залученими у національній 

валюті банківськими кредитами» 

вересень 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.08.2019 

№ 933/5-19 

 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

 

44.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17 березня 2019 року № 454/5-19 

додатково до 

плану 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.07.2019 

№ 721/5-19 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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45.  Про внесення змін до статуту Комунального Позашкільного 

навчального закладу «Донецький обласний дитячо - 

молодіжний центр» 

додатково до 

плану 

Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.08.2019 

№ 884/5-19 
 

46.  Про внесення змін до деяких розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.08.2019 

№ 908/5-19 
 

47.  Про внесення змін до Положення Про комунальний заклад 

«Донецький обласний соціальний центр матері та дитини» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.09.2019 

№ 981/5-19 
 

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

потреби) 

     Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 

Православна громада «Свято-Стрітенська парафія Донецької 

Єпархії Української Православної Церкви (Православної 

Церкви України) міста Костянтинівка Донецької області»; 

     Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 

громада Церква Євангельських Християн-Баптистів «Світ 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу видано 5 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 04.07.2019 

№ 675/5-19; 

від 05.07.2019 № 688/5-19; 

 



№№ 
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згідно із планом 
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 20 

Євангелія» міста Бахмут Донецької області»; 

     Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 

православна громада «Святого Великомученика Димитрія 

Солунського парафія Донецької Єпархії Української 

Православної Церкви (Православної Церкви України) селища 

Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької 

області»; 

     Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 

громада Преподобного Іова Почаївського парафія Донецької 

Єпархії Української Православної Церкви (Православної 

Церкви України) села Володимирівка Добропільського 

району Донецької області»; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 11 лютого 2016 року № 88 

 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

 

від 07.08.2019 № 796/5-19; 

 

 

 

 

 

від 22.08.2019 № 913/5-19; 

 

 

 

 

від 25.09.2019 № 1018/5-19 

 

49.  Про затвердження висновків до проектів рішень сільських, 

селищних, міських рад щодо добровільного 

об’єднання/приєднання територіальних громад (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

50.  Про внесення змін до Перспективного плану формування 

територій громад Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

51.  Про підготовку та відзначення Дня Державного Прапора 

України та 28-ї річниці незалежності України у Донецькій 

області в 2019 році 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.08.2019 

№ 764/5-19 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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52.  Про ініціативну групу з формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.07.2019 

№ 707/5-19 

 

53.  Про призначення стипендій та одноразових грошових 

винагород переможцям (призерам) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу – захисту 

науково – дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України 

ІІІ декада 

серпня 

Сідашева Т.В. – 

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на IV квартал 

2019 року 

 

54.  Про затвердження обсягів регіонального замовлення на 

підготовку молодших спеціалістів у закладах фахової 

передвищої освіти на 2019 навчальний рік 
 

липень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.08.2019 

№ 940/5-19 

 

55.  Про затвердження обсягів регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників та молодших 

спеціалістів у закладах професійної (професійно – технічної) 

освіти області на 2019 рік 
 

липень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.08.2019 

№ 932/5-19 

 

 



№№ 
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56.  Про затвердження Положення про заохочення переможців 

(призерів) Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – 

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук 

України 

 

ІІІ декада 

серпня 

Сідашева Т.В. – 

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.09.2019 

№ 951/5-19 

 

57.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

Мицик В.П. - 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 19.07.2019 

№ 727/5-19; від 13.09.2019 

№ 982/5-19 

 

58.  Про затвердження ліквідаційного балансу департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 
 

ІІІ декада липня -“- Перенесено на IV квартал 

2019 року 

 

59.  Про внесення змін до статуту комунального лікувально – 

профілактичного закладу «Обласний лікарсько – 

фізкультурний диспансер» 

 

І декада липня -“- Перенесено на IV квартал 

2019 року 

 

60.  Про здійснення адресних виплат на придбання житла 

 

ІІІ декада липня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.07.2019 

№ 680/5-19; 

від 08.08.2019 № 812/5-19; 

від 13.08.2019 № 850/5-19 



№№ 

п/п 
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61.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22 березня 2019 року № 310/5-19 

 

додатково до 

плану 

Мицик В.П. - 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 05.07.2019 

№ 681/5-19 

 

62.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05 липня 2019 року № 680/5-19 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 22.07.2019 

№ 730/5-19 

 

63.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 04 березня 2019 року №236/5-19 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 13.08.2019 

№ 851/5-19 

 

64.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 грудня 2018 року №1569/5-18 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 27.08.2019 

№ 925/5-19 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 
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65.  Про затвердження Положення про комісію з підготовки 

пропозицій щодо розподілу у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими 

видами спорту 

 

додатково до 

плану 

Мицик В.П. - 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 07.08.2019 

№ 794/5-19 

 

66.  Про утворення комісії з підготовки пропозицій щодо 

розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 20.08.2019 

№ 886/5-19 

 

67.  Про прийняття об’єктів із комунальної власності 

територіальної громади м. Бахмут у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в 

управлінні обласної ради 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 20.09.2019 

№ 1000/5-19 

 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

68.  Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 

на ІV квартал 2019 року 

ІІІ декада 

вересня 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 27.09.2019 

№ 1024/5-19 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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69.  Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 

на робочих місцях 

I декада серпня 

 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 02.08.2019 

№ 772/5-19 

 

70.  Про нагородження відзнаками облдержадміністрації (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу видано 65 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

71.  Про відрядження (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 14 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

72.  Про кадрові питання та питання державної служби (за 

потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 8 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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73.  Підготовка проектів наказів керівника апарату 

облдержадміністрації з кадрових питань та питань державної 

служби 

 

додатково до 

плану 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано 110 наказів керівника 

апарату облдержадміністрації 

74.  Про нагородження цінним подарунком облдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

-“- Протягом кварталу видано 10 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

 

75.  Про надання та скасування допуску та доступу до державної 

таємниці 

протягом 

кварталу 

Липовий О.В. –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Протягом кварталу видано 3 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації 
 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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76.  Про здійснення планового аудиту ефективності в 

департаменті освіти і науки облдержадміністрації та 

комунальному закладі «Донецький обласний центр 

фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-

технічного забезпечення закладів освіти» 

 

І декада липня 

 

Литвиненко Ю.А-

завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.07.2019 

№ 706/5-19 

 

77.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 16 липня 2019 року № 706/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.07.2019 

№ 745/5-19 

 

78.  Про здійснення планового аудиту ефективності в 

департаменті розвитку базових галузей промисловості 

облдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.09.2019 

№ 967/5-19 

 

79.  Про Розподіл обов’язків між головою облдержадміністрації, 

керівником обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступником голови облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 08.07.2019 

№ 690/5-19 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 
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 28 

80.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 04 червня 2018 року № 702/5-18 

додатково до 

плану 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 19.09.2019 

№ 740/5-19 

 

81.  Про забезпечення виконання повноважень 

облдержадміністрації із земельних питань 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.09.2019 

№ 975/5-19 

 

 

82.  Про Розподіл обов’язків між головою облдержадміністрації, 

керівником обласної військово-цивільної адміністрації, 

першим заступником та заступником голови 

облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 19.09.2019 

№ 992/5-19 

 

 

83.  Про проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права на 

території Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.09.2019 

№ 1025/5-19 

 

 



№№ 
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84.  Про утворення обласної комісії з питань розгляду звернень 

громадян 

додатково до 

плану 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.09.2019 

№ 1008/5-19 

 

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  
 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

1.  Обласна комісія по контролю за діяльністю суб’єктів 

господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом 

(за потреби) 

протягом 

кварталу 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

04.07.2019 здійснено обстеження 

ТОВ «Метпром Перспектива» 

(м. Краматорськ) 

2.  Обласна координаційна рада з безпеки дорожнього руху 

 

ІІ декада липня -“- Перенесено на IV квартал 

2019 року 

 



№№ 

п/п 
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згідно із планом 
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3.  Обласна робоча група з контролю за ходом підготовки 

підприємств житлово – комунального господарства та 

соціальної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2019 – 

2020 років (за окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

Баранник О.Л. – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

 

Засідання робочої групи 

проведено: 

09.07.2019 (м. Бахмут); 

09.08.2019 (м. Волноваха); 

20.08.2019 (м. Краматорськ); 

05.09.2019 (м. Покровськ) 

4.  Обласна комісія з питань забезпечення енергоносіями 

споживачів регіону та контролю за їх розрахунками 

 

 

щомісяця -“- Не проводилась 

5.  Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Не було потреби 

6.  Комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб при 

облдержадміністрації (за потреби) 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Перенесено на ІІІ декаду жовтня 

2019 року 

7.  Регіональна рада підприємців в Донецькій області ІІІ декада 

вересня 

 

-“- Проведено 13.09.2019 
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 31 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

8.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за потреби) 

протягом 

кварталу 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Не було потреби 

9.  Обласна комісія з питань евакуації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Не було потреби 

10.  Обласна тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 

«Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

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

комісії) 

 

протягом 

кварталу 

Токарева О.А. –                       

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 14.08.2019, 

28.08.2019, 27.09.2019 

11.  Обласна рада з питань безпечної життєдіяльності населення 

(постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 

року № 733 «Про створення Національної ради з питань 

безпечної життєдіяльності населення» (зі змінами)) (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 20.09.2019 
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12.  Обласна комісія з розгляду питань щодо надання 

підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з 

інвалідністю дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування, дотацій, фінансової допомоги та цільової 

позики (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

Токарева О.А. –                       

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Не було потреби 

13.  Регіональна комісія з визначення даних про заробітну плату 

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

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 12.09.2019 

14.  Обласна комісія із спірних питань встановлення факту участі 

громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

15.  Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 19.07.2019, 

21.08.2019, 12.09.2019 

16.  Обласна комісія з питань надання учасникам пілотного 

проекту фінансової допомоги на поворотній основі для 

організації підприємницької діяльності (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 25.09.2019 

17.  Обласний міжвідомчий штаб з координації організації 

оздоровлення та відпочинку дітей (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 21.08.2019 
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18.  Засідання обласної комісії з прийняття рішень щодо 

розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 
 

додатково до 

плану 

Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 21.08.2019; 30.08.2019 

19.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 

 

щомісяця 

 

Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Проведено 02.07.2019; 05.08.2019; 

30.09.2019 

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

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 
 

серпень 

 

-“- Перенесено на листопад 2019 року 

21.  Засідання робочої групи: 

     з питань стратегічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад Донецької області; 

     стосовно розвитку громадянського суспільства в 

Донецькій області 

 

 

протягом 

кварталу 

вересень 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

13.09.2019; 

 

перенесено на листопад 2019 року 
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22.  Громадська рада при облдержадміністрації 

 

вересень Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 03.07.2019 

23.  Регіональна Рада з питань професійної орієнтації населення з 

метою підведення підсумків щодо впровадження заходів з 

професійної орієнтації населення області у 2019 році 

 

серпень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено 05.09.2019 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

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

кварталу 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 08.07.2019; 

16.07.2019; 17.07.2019; 22.07.2019; 

20.08.2019; 27.08.2019; 16.09.2019; 

17.09.2019; 24.09.2019 

25.  Комісія з питань нагородження державними нагородами 

України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та 

заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України при 

облдержадміністрації (за потреби) 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 
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26.  Експертна комісія облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Россоха Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводилось 

27.  Комісія облдержадміністрації з питань розгляду звернень 

громадян (Указ Президента України від 07 лютого 2008 року 

№ 109/2008) 

щомісяця, 

ІV четвер 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Організовано та проведено 

засідання Комісії 24.09.2019 

 

 Засідання колегій: 
 

  

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

виконання місцевих бюджетів області за перше півріччя 

2019 року» 

 

ІІІ декада липня Скарга М.О. – 

директор 

Департаменту 

фінансів  

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 26.07.2019 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 36 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації: 

     «Про стан ліфтового господарства та заходи щодо 

збереження та підвищення експлуатаційної надійності 

ліфтового парку у житловому фонді Донецької області», «Про 

підсумки роботи зі зверненнями громадян в департаменті за 

перше півріччя 2019 року»; 

     «Про виконання Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» стосовно встановлення 

загально будинкових приладів обліку теплової енергії та 

холодної води»; 

     «Про стан підготовки підприємств житлово – 

комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий 

період 2019 – 2020 років» 
 

 

 

липень 

 

 

 

 

серпень 

 

 

 

вересень 

 

Баранник О.Л. –  

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

 

26.07.2019; 

 

 

 

 

30.08.2019; 

 

 

 

26.09.2019 

3.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

     «Про хід виконання заходів щодо зниження малюкової 

смертності в Донецькій області», «Про стан впровадження 

реформи вторинного рівня надання медичної допомоги»; 

     «Про виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації від 12 листопада 2015 року № 635 «Про 

забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного 

споживання», 

     «Про виконання завдань, передбачених національними 

стратегіями, загальнодержавними та обласними програмами і 

заходами з питань профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та 

лікування ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД» 

 

ІІІ декада липня 

 

 

ІІІ декада 

серпня 

Узун Ю.Г. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено виробничі наради: 

31.07.2019; 

 

 

30.08.2019; 

 

 

 

 

 

30.09.2019 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Про 

актуальні питання впровадження освітніх реформ у 2019 – 

2020 навчальному році» 

ІІІ декада 

серпня 

 

Сідашева Т.В. –  

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 22.08.2019 

 

5.  Управління культури і туризму облдержадміністрації: «Про 

підготовку установ та закладів культури і мистецтв області до 

роботи в осінньо – зимовий період» 

серпень Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 12.09.2019 

 

6.  Донецького обласного центру зайнятості: 

     «Про ефективність роботи Центрів розвитку 

підприємництва (консалтингових центрів) щодо сприяння 

підприємницькій ініціативі клієнтів служби зайнятості та їх 

супровід у грантові програми», «Про стан роботи зі 

зверненнями громадян в Донецькій обласній службі 

зайнятості у 2018 році»; 

     «Організація громадських робіт соціальної 

спрямованості», «Про стан готовності Донецької обласної 

служби зайнятості до роботи в осінньо – зимовий період 

2019–2020 років»; 

     «Аналіз виконання бюджетної програми Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

 

липень 

 

 

 

 

 

серпень 

 

 

 

вересень 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

06.07.2019; 

 

 

 

 

 

29.08.2019; 

 

 

 

26.09.2019 
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України на випадок безробіття по Донецькому обласному 

центру зайнятості за січень – липень 2019 року», «Про 

ефективність профорієнтаційної роботи з різними 

категоріями населення, зокрема, складання якісного 

портфоліо кар’єрного просування клієнтів служби 

зайнятості», «Про стан професійного навчання безробітних» 

 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

7.  Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області: «Про підсумки роботи органів Пенсійного 

фонду України в Донецькій області у першому півріччі 

2019 року щодо виконання доходної частини бюджету та 

скорочення обсягів заборгованості по обов’язкових платежах 

до бюджету Фонду області» 

 

липень 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 23.07.2019 

8.  Державного архіву області: 

     «Про стан виконання основних планових завдань 

архівними установами області», «Про вжиття заходів щодо 

легалізації програмного забезпечення, що використовується в 

держархіві області, побудови комплексної системи захисту 

інформації», «Про стан контролю за виконанням документів в 

держархіві області»; 

     «Про результати контрольних перевірок стану усунення 

недоліків в організації архівного зберігання документів в 

установах – джерелах формування НАФ зони комплектування 

держархіву області», «Про роботу веб – сайту держархіву 

області», «Про стан контролю за виконанням документів в 

держархіві області»; 

  

ІІІ декада липня 

 

 

 

 

 

ІІІ декада 

серпня 

 

 

 

 

Шишолік І.В.– 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

30.07.2019; 

 

 

 

 

 

30.08.2019; 
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     «Про підготовку проекту бюджетного запиту держархіву 

області на 2020 рік», «Про результати комплексних перевірок 

з питань організації діловодства та архівного зберігання 

документів в установах – джерелах формування НАФ зони 

комплектування держархіву області (у разі виявлення 

серйозних недоліків, порушень)», «Про результати 

комплексних перевірок роботи архівних установах (у разі 

виявлення серйозних недоліків, порушень)», «Про стан 

виконання вимог антикорупційного законодавства в 

держархіві області», «Про стан контролю за виконанням 

документів в держархіві області» 

 

 

 

ІІІ декада 

вересня 

Шишолік І.В.– 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

30.09.2019 

 

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

патріотичного виховання облдержадміністрації: «Про 

реалізацію молодіжної політики у мм. Краматорськ, 

Маріуполь, Нікольському районі», «Про виконання Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків» в мм. Бахмут, Слов’янськ, Сіверській та 

Званівській об’єднаних територіальних громадах», «Про хід 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 

серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі» в мм. Селидове, Новогродівка, 

Костянтинівка» 

 

 

вересень Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Проведено 01.10.2019 
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10.  Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації: «Про підсумки участі спортсменів 

Донецької області з неолімпійських видів спорту у 

ІІ Європейських іграх та ІІІ Всесвітніх іграх з єдиноборств», 

«Про роботу осередків фізкультурно – спортивних товариств 

в Донецькій області», «Про присвоєння спортивних звань» 
 

ІІ декада 

вересня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 20.09.2019 (м. Лиман) 

 

 Проведення нарад    

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
1.  Нарада з представниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації щодо роботи системи 

енергоменеджменту та впровадження ЕСКО механізму в 

установах, що підпорядковані структурним підрозділам 

облдержадміністрації 

 

ІІІ декада 

вересня 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 26 вересня 2019 року 

2.  Наради із заступниками міських голів і голів 

райдержадміністрацій з поточних питань розвитку галузі та 

проходження опалювального періоду 2019 – 2020 років 

щомісяця 

 

Баранник О.Л. – 

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Наради проведені: 01.08.2019; 

05.08.2019; 09.08.2019; 13.08.2019; 

15.08.2019; 19.08.2019; 21.08.2019; 

27.08.2019; 28.08.2019; 29.08.2019; 

03.09.2019; 04.09.2019; 12.09.2019; 

19.09.2019; 30.09.2019 
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3.  Наради: 

     «Про хід виконання заходів щодо зниження малюкової 

смертності в Донецькій області за перше півріччя 2019 року», 

«Про стан спостереження за реєстрацією побічних реакцій 

лікарських засобів та випадків відсутності ефективності ліків 

при їх застосуванні»; 

     «Про хід виконання регіональної програми «Профілактика 

та лікування серцево – судинних та судинно – мозкових 

захворювань на 2018 – 2021 роки» у 2019 році»; 

     «Про стан виконання Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю на період до 2020 року»; 

     координаційні наради з розгляду випадків малюкової 

смертності; 

     «Аналіз діяльності закладів охорони здоров’я первинного 

рівня у першому півріччі 2019 року» 
 

 

ІІ декада липня 

 

 

 

 

ІІІ декада липня 

 

 

ІІІ декада 

серпня 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

Узун Ю.Г. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

31.07.2019; 

 

18.09.2019; 

 

 

12.07.2019; 

 

 

18.09.2019; 

 

04.07.2019; 09.08.2019; 11.09.2019; 

 

30.08.2019 

 

4.  Наради щодо своєчасного використання коштів державного 

бюджету (державний фонд регіонального розвитку, субвенція 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих 

територій) (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

Проведено з 23.07.2019 по 

26.07.2019; 01.08.2019; з 

05.08.2019 по 08.08.2019; 

12.08.2019; 13.08.2019; 10.09.2019 

5.  Селекторні наради (за потреби) протягом 

кварталу 

Підгорна Т.О. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-

ру у Донецькій 

області 

Не було потреби 
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6.  Семінар – нарада з керівниками органів містобудування та 

архітектури, спеціалістами містобудівного кадастру, 

представниками проектно – вишукувальних організацій з 

актуальних питань забезпечення містобудівної діяльності 

органами влади 

 

додатково до 

плану 

 

Теклюк В.Я. - 

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 18.07.2019 

 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 
7.  Відеоконференції з керівниками органів управління фізичною 

культурою і спортом міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністрацій, військово - 

цивільних адміністрацій 

 

щомісяця, І 

декада 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 04.07.2019; 08.08.2019 

8.  Координаційна рада з видів спорту за участю громадських 

організацій (федерацій) Донецької області 

 

ІІІ декада 

серпня 

 

-“- 

 

Проведено 09.08.2019 

9.  Наради з: 

     завідувачами центрів практичної психології і соціальної 

роботи, методистами управлінь (відділів) освіти міських рад і 

райдержадміністрацій, які відповідають за психологічну 

службу; 

     відповідальними працівниками органів управління освітою 

міст, районів, об’єднаних територіальних громад: «Нова 

українська школа: здобутки та перспективи освіти регіону»; 

 

ІІ декада липня 

 

 

 

ІІ декада 

серпня 

 

Сідашева Т.В. –  

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 

11.07.2019; 

 

 

 

22.08.2019; 
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     керівниками органів управління освітою міст, районів, 

об’єднаних територіальних громад; 

     керівниками закладів професійної (професійно – технічної) 

освіти з питань початку нового навчального року; 

     відповідальними працівниками органів управління освітою 

міст, районів, об’єднаних територіальних громад: «Сучасні 

тенденції забезпечення якості дошкільної освіти регіону»; 

     директорами шкіл – інтернатів обласного підпорядкування 

 

ІІІ декада 

серпня 

ІІІ декада 

серпня 

ІІ декада 

вересня 

 

ІІІ декада 

вересня 

 

 

Сідашева Т.В. –  

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

22.08.2019; 23.08.2019; 

 

13.08.2019; 11.09.2019; 

 

06.09.2019; 

 

 

21.08.2019 

 

10.  Обласна нарада з директорами базових центрів зайнятості 

Донецької області щодо підсумків роботи Донецької обласної 

служби зайнятості за перше півріччя 2019 року  

липень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

Проведено 05.07.2019 

 

11.  Обласні наради з питань впровадження адміністративно – 

територіальної реформи Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 10.07.2019; 

26.07.2019; 29.07.2019; 16.08.2019; 

30.08.2019; 11.09.2019; 19.09.2019 
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12.  Селекторна нарада з питань забезпечення готовності 

захисних споруд цивільного захисту в містах та районах 

Донецької області та проведення їх технічної інвентаризації 

 

додатково до 

плану 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 12.09.2019 

 Інші заходи   

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації 
1.  Забезпечення надходжень до бюджету за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних судів, пов'язаних зі стягненням 

податкового боргу 

щомісяця Долозіна І.Л. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

Протягом кварталу за 

оперативними даними 

надходження за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних 

судів, пов’язаних зі стягненням 

податкового боргу, склали 

2898,4 тис. гривень 

 

2.  Підготовка інформації щодо фактичного стану виконання 

доведених завдань по забезпеченню надходжень коштів до 

бюджетів всіх рівнів за звітний період 

щомісяця 
 

-“- 

 

 

 

 

 

 

До департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

аналітичні матеріали про стан 

виконання доведених завдань по 

мобілізації коштів до бюджетів 

усіх рівнів (листи від 15.07.2019 

№ 55894/10/05-99-07-01-26, від 
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Долозіна І.Л. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

 

14.08.2019 № 66368/10/05-99-07-

01-26, від 13.09.2019 

№ 3128/10/05-99-07-01-26) 

 

3.  Надання інформації для проведення моніторингу стану 

розвитку малого та середнього підприємництва, рейтингової 

оцінки результатів діяльності голів райдержадміністрацій та 

міських рад (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

інформацію щодо виконання 

заходів Регіональної програми 

розвитку малого та середнього 

підприємництва (лист від 

12.07.2019 № 55465/10/05-99-07-

01-25). Також листом від 

22.08.2019 № 69055/10/05-99-07-

01-25 надано інформацію щодо 

показників фінансово-

господарської діяльності 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва 

4.  Підготовка бюджетного запиту до проекту державного 

бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації 

видатків 7751010 «Здійснення виконавчої влади у Донецькій 

області» 

ІІІ декада 

серпня 

 

Скарга М.О. – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

 

Підготовлена та надана 

Міністерству фінансів України 

інформація листами від 09.09.2019 

№ 0.1/14-4662/4-19; від 18.09.2019 

№ 0.1/14/1782/0/2-19 
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5.  Підготовка інформації за ІІ квартал 2019 року про хід 

виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2019 рік та основних напрямків 

розвитку на 2020 і 2021 роки 

 

липень Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

 

Виконано, лист на департамент 

економіки облдержадміністрації 

від 30.07.2019 № 04-18/4806/90-19 

6.  Аналіз стану використання та освоєння коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у 

2019 році відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 21 лютого 2019 року № 179/5-19 «Про 

затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2019 рік» 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Виконано: 05.07.2019; 05.08.2019; 

05.09.2019 

7.  Робоча група з питань надрокористування (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Проведено: 08.08.2019; 27.08.2019 

8.  Засідання робочої групи з питань моніторингу довкілля 

 

додатково до 

плану 

 

-“- 

 

Проведено 15.08.219 

9.  Засідання робочої групи з координації запровадження на 

території Донецької області роздільного збирання побутових 

відходів 

 

додатково до 

плану 

 

-“- 

 

Проведено 19.08.219 
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Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
10.  Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на приміських 

та міжміських (крім внутрішньорайонних) автомобільних 

маршрутах загального користування 

 

03 липня Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 03.07.2019 

11.  Підготовка проекту Програми обстеження та подальшого 

ремонту мостів області 

 

серпень -“- Головою облдержадміністрації, 

керівником обласної військово-

цивільної адміністрації 

затверджено перелік штучних 

споруд (мостів, труб), 

розташованих на автомобільних 

дорогах загального користування 

місцевого значення, по яких 

заплановано проведення заходів зі 

спеціального обстеження та 

паспортизації на 2019 - 2020 роки 

 

 

12.  Організаційні заходи щодо відновлення вуличних 

газопроводів у м. Авдіївка (по вулицях Чернишевського, 

спортивна, Зелена, Некрасова, Весняна, Соборна) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Ведуться переговори між 

кооперативом «Східний» та 

ПАТ «Донецькоблгаз» щодо 

виконання комплексного 

обстеження газопроводів 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 48 

13.  Розробка дорожньої карти щодо реконструкції аеропорту 

м. Краматорськ 

 

протягом 

кварталу 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Дорожню карту розроблено 

14.  Здійснення заходів щодо облаштування КПВВ області, 

організація заходів з їх обслуговування 

 

протягом 

кварталу 

-“- 26.09.2019 відбувся виїзд на 

КПВВ «Новотроїцьке», «Гнутове» 

з метою виявлення проблемних 

питань функціонування та 

облаштування КПВВ. 

КПВВ «Гнутове» - роботи 

завершені, КПВВ «Майорське» - в 

стадії завершення 

 

15.  Укладання договорів з: 

     капітального ремонту, експлуатаційного утримання 

автодоріг комунальної власності в Донецькій області за 

результатами проведених закупівель; 

     органами місцевого самоврядування, 

райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними 

громадами про передачу права на здійснення видатків в 

рамках Регіональної програми з відшкодування частини 

відсотків за кредитами, залученими на заходи з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності для 

населення Донецької області на 2016-2020 роки 

протягом 

кварталу 

-“- Договори укладено: 

30 договорів на суму 

41,830 тис.грн; 

 

з Бахмутською міською радою 
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16.  Визначення закладів охорони здоров’я регіону базами 

інтернатури у Донецькій області. Організація роботи щодо 

зарахування випускників вищих навчальних медичних 

закладів України до інтернатури 

 

протягом 

кварталу 

Узун Ю.Г. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Наказ про зарахування до 

інтернатури від 15.07.2019 № 62, 

наказ Про затвердження Переліку 

базових закладів охорони здоров’я 

Донецької області та 

безпосередніх керівників лікарів – 

інтернів для їх підготовки  

від 15.07.2019 № 61 

 

17.  Проведення атестації (за окремим графіком): 

     акушерів – гінекологів; 

     лікарів педіатрів; 

     лікарів хірургічного проілю; 

     лікарів з організації охорони здоров’я; 

     середнього медичного персоналу 

 

протягом 

кварталу 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 18.07.2019; 

15.08.2019; 19.09.2019; 

 

 

04.07.2019; 01.08.2019; 05.09.2019 

 

18.  Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 11.07.2019; 

08.08.2019; 12.09.2019 

19.  Організаційна робота щодо проведення ярмаркових заходів 

на виконання факсограми Міністерства аграрної політики та 

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

12/16616 

 

протягом 

кварталу 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

З початку 2019 року проведено 

893 ярмарки, реалізовано 

продукції на суму 149,0 млн. грн. 
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20.  Надання практичної допомоги сільгосппідприємствам усіх 

форм власності в організації: 

     проведення збирання ранніх зернових та зернобобових 

культур урожаю 2019 року та заготівлі кормів; 

     робіт з підготовки ґрунту та організації проведення сівби 

озимих культур під урожай 2020 року 

 

протягом 

кварталу 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Допомога надавалася протягом 

кварталу 

21.  Організаційна та роз’яснювальна робота щодо виплат 

спеціальних бюджетних дотацій для розвитку галузі 

тваринництва з Державного бюджету України суб’єктам 

господарювання всіх форм власності 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснено організаційну та 

роз’яснювальну роботу з 

сільськогосподарськими 

підприємствами щодо підготовки 

документів на отримання 

спеціальної бюджетної дотації за 

утримання корів молочного 

напряму продуктивності станом 

на 01 липня 2019 року з 

Державного бюджету України 

 

22.  Конкурсна комісія з визначення суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу для отримання часткової 

компенсації відсоткової ставки за залучення у національній 

валюті банківськими кредитами (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 05.09.2019 

23.  Проведення аналізу: 

     виробничої діяльності харчових і переробних підприємств 

області за підсумками роботи;  

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

За період січень–серпень 

2019 року індекс промислової 

продукції склав 101,2% до 
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     закупівельних цін на сировину та оптово-відпускних цін 

на готову продукцію по переробним підприємствам області 

на виконання листа Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 28 вересня 2017 року № 37-11-

11/22156 

 

щотижнево Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

відповідного періоду минулого 

року. Збільшилося виробництво 

солі хлориду натрію чистого на 

5,6%; ігристих вин – на 15,2%; 

олії соняшникової нерафінованої– 

на 51,2%, ковбасні вироби – на 

1,7%, м’ясо свиней (свіже чи 

охолоджене) – на 0.5%. 

Зменшилося виробництво м’яса 

ВРХ свіжого чи охолодженого - 

на 15,4%; молока обробленого 

рідкого – на 12.4%; борошна - на 

8,6%, хліба і хлібобулочних 

виробів – на 12,6%; пряників та 

виробів подібних – на 11,4%; 

печива солодкого – на 8,6%. 

Причиною зменшення 

виробництва стало зниження 

внутрішнього споживчого попиту 

(з причини низької 

платоспроможності населення). 

 

24.  Проведення моніторингу щодо стану реалізації 

інфраструктурних об’єктів Олександрівського району 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Моніторинг здійснюється 

постійно 

25.  Оформлення та видача свідоцтв (сертифікатів) племінних 

(генетичних) ресурсів суб’єктам племінної справи у 

тваринництві 

 

протягом 

кварталу 

-“- Оформлено та видано 38 

сертифікатів 
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26.  Засідання обласної містобудівної ради (у разі надходження 

проектної документації) 

 

протягом 

кварталу 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 30.09.2019 

27.  Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій 

області (на виконання указів Президента України від 18 

вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо 

вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 

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

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями» (із змінами) 

 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку  і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу забезпечено 48 

заходів 

 

28.  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 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Візит заступника голови 

облдержадміністрації Стокоза І.С. 

до Естонської Республіки (з 

30.06.2019 по 06.07.2019) 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 53 

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) 

 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку  і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

29.  Координація роботи щодо залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

30.  Проведення роботи: 

     щодо оновлення інвестиційного паспорту Донецької 

області; 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, міськими радами, військово-

цивільними адміністраціями та об’єднаними територіальними 

громадами з реалізації проекту «Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення України» Європейського 

інвестиційного банку; 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

виконавчими органами міських рад, рад об'єднаних 

територіальних громад, райдержадміністраціями, військово-

цивільними адміністраціями щодо актуалізації бази проектів, 

які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від Європейського Союзу в рамках 

 

протягом 

кварталу 

протягом 

липня 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

 

 

 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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виконання Угоди про фінансування Програми підтримки 

секторальної політики - Підтримка регіональної політики 

України; 

     з підготовки та організації навчальних візитів 

представників Донецькій області в рамках Програми із 

відновлення та розбудови миру ООН; 

     за підтримки Офісу з просування експорту при 

Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України щодо 

інформування вітчизняних виробників про можливі виставки 

та поставки продукції на зовнішні ринки, освітні заходи з 

питань торгівлі до країн ЄС; 

     щодо оновлення та внесення змін до Інтерактивної карти  

проектів соціально – економічного розвитку Донецької 

області; 

     шодо територіального маркетингу, у тому числі 

промоційної діяльності, що має на меті формування 

позитивної ділової репутації мирної сторони Донецької 

області, піднесення її міжнародного авторитета та 

формування інвестиційно привабливого іміджу  
 

 

 

 

протягом 

кварталу 

 

протягом 

кварталу 

 

 

 

протягом 

кварталу 

 

протягом 

кварталу 

 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку  і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

31.  Проведення міжнародного інвестиційного форуму 

 

вересень -“- Перенесено на IV квартал 

2019 року 

 

32.  Проведення моніторингу: 

     діючих джерел фінансування, у тому числі грантових 

коштів, для реалізації проектів на території області; 

     стану зовнішньоекономічної діяльності області; 

     реалізації інфраструктурних проектів та розміщення 

інформації на веб-сайті облдержадміністрації; 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

Заходи проводились протягом 

кварталу 
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     реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України Європейського 

інвестиційного банку 

 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку  і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

33.  Презентація програми підтримки розвитку малого та 

середнього підприємництва Донецької та Луганської 

областей, «FinancEast» в рамках проекту «Підтримка 

Європейського союзу для Сходу України», що фінансується 

за рахунок коштів ЄС через Німецький банк розвитку KfW та 

німецько – український фонд 

І декада липня -“- Презентація відбулася 02.07.2019 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 
34.  Організація надання допомоги населенню відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року 

№ 21 «Про затвердження Порядку надання гуманітарної та 

іншої допомоги населенню Донецької та Луганської 

областей» 

протягом 

кварталу 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 12.07.2019; 15.07.2019; 

16.07.2019; 17.07.2019; 18.07.2019; 

19.07.2019; 02.08.2019; 05.08.2019; 

08.08.2019; 19.08.2019; з 16.09.2019 

по 24.09.2019 
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35.  Організація, координація та сприяння операторам 

розмінування та суб’єктам протимінної діяльності у 

забезпеченні безпечного проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

 

додатково до 

плану 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивіселекторнль

ного захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

Протягом кварталу опрацьовано 

158 заявки на проведення робіт 

36.  Організовано проведення навчання щодо запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах 

загального користування під час проходження осінньо-

зимового періоду 2019 - 2020 року у Донецькій області 

 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 16.08.2019 

37.  Проведення урочистої зустрічі з кращими спортсменами та 

тренерами з олімпійських, неолімпійських видів спорту серед 

осіб з інвалідністю (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 06.09.2019 (м. Соле-

дар) 
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38.  Фінансування пенсійних виплат 

 

протягом 

кварталу 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 
 

Протягом кварталу забезпечено 

своєчасне, відповідно до графіка, 

фінансування коштів на виплату  

пенсій в повному обсязі 

 

39.  Здійснення моніторингу інформаційних відомостей з реєстру 

застрахованих осіб Державного соціального страхування 

щодо виявлення ознак тіньової зайнятості. Інформування 

соціальних партнерів 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Матеріали по виявлених ознаках 

тіньової зайнятості за 

результатами моніторингу 

відомостей реєстру застрахованих 

осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування направлені: 

по 3,2 тис. платниках - до органів 

місцевого самоврядування; 

по 4,6 тис. - до територіальних  

органів з питань праці; 

по 2,1 тис. - до органів податкової 

служби; 

по 0,3 тис. - до соціальних 

партнерів 

 

40.  Забезпечення призначення/перерахунків пенсій у 

централізованій підсистемі «Призначення та виплата пенсій» 

Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного 

фонду України 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

Органами Фонду області 

призначено 6,7 тис. пенсійних 

виплат, проведено 10,0 тис. 

поточних перерахунків. 
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 Рад Н.С. – 

начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

З 01.07.2019 проведено 

перерахунок пенсії 684,5 тис. 

пенсіонерам у зв'язку зі 

збільшенням розміру 

прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб, 

встановленого Законом України  

«Про державний бюджет України 

на 2019 рік» (1564 грн.). 

Одночасно з цим, відповідно до 

постанови КМУ від 26.06.2019 

№ 543 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» здійснилось  

підвищення пенсій у 156,6 тис. 

пенсіонерів. Середній розмір 

підвищення склав - 319,06 грн. 
 

41.  Реалізація завдань з надання електронних послуг через веб-

портал Пенсійного фонду України, в тому числі громадянам, 

які мають електронний цифровий підпис 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Протягом кварталу 9,8 тис. 

громадян отримали послуги, 14,7 

тис. осіб залучено до реєстрації на 

веб - порталі Пенсійного фонду 

України 
 

42.  Розширення мережі пунктів обслуговування громадян додатково до 

плану 

 

-“- 

 

Відкрито 3 агентских пункти з 

питань надання послуг з 

пенсійного забезпечення (с. Рідко-

дуб Лиманського району, с. Лебе-

динське Волноваського району та 

ЦНАП м. Часів Яр) 
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43.  Проведення: 

     серпневого Конгресу освітян Донеччини: «Нова українська 

школа: навчаємося вчити по – новому»; 

     он – лайн консультації з громадськістю з питання 

імплементації Закону України «Про освіту»; 

     виїздів мобільної робочої групи з перевірки надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів підвідомчої освітньої 

інфраструктури (за окремим графіком) 

 

 

ІІІ декада 

серпня 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

 

Сідашева Т.В. –  

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

з 20.08.2019 по 22.08.2019; 

 

18.07.2019-19.07.2019; 20.08.2019-

22.08.2019; 18.09.2019; 

08.07.2019-11.07.2019; 13.08.2019-

15.08.2019; 03.09.2019-05.09.2019 

 

44.  Співбесіда з відповідальними працівниками управлінь 

(відділів) освіти, навчальних закладів обласної комунальної 

власності щодо впровадження інклюзивного навчання в 

області 

 

ІІ декада 

вересня 

-“- Проведено з 11.09.2019 по 

13.09.2019 

45.  Сприяння організації і проведенню гастрольних та 

концертно-масових заходів творчими колективами України 

на території області 

 

протягом 

кварталу 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

24.08.19 – відбувся виступ 

українського музичного гурту 

«The Hardkiss» у м. Краматорськ 

46.  Організація міжрегіональної культурної співпраці з 

Вінницькою, Львівською, Житомирською, Запорізькою 

областями 
 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

Участь в організації 

міжрегіональної культурної 

співпраці з Вінницькою, 

Львівською, Житомирською, 

Запорізькою областями прийнято: 

17.08.2019 (м. Сватове Сватівсько-

го району Луганської області); 
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Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

21.09.2019 – (с. Іллівка, 

Томаківського району, 

Дніпропетровської області); 

04.09.2019 – 09.09.2019 

(КЗ «Донецький обласний 

академічний драматичний театр, 

м. Маріуполь) 

 

47.  Організація та проведення безкоштовного показу 

документальних, художніх та патріотичних фільмів до 

знаменних та пам’ятних дат в історії України 
 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

01.07.2019 - м/ф «Микита 

Кожум’яка», 04.07.2019 – х/ф 

«Іван Сила», 16.07.2019 - м/ф 

«Викрадена принцеса» 

(м. Святогірськ); 

08.07.2019 – д/ф «Вірю. Чекаю. 

Молюся» (м. Бахмут); 

18.07.2019 – х/ф «Зникла грамота» 

(м. Святогірськ); 

25.07.2019 – х/ф «Крути 1918» 

(м. Святогірськ); 

01.08.2019 – х/ф «Червоний» 

(м. Авдіївка); 

07.08.2019 – х/ф «Скажене 

весілля» (м. Торецьк); 

13.08.2019 - кінопоказ «Кіно під 

зорями» (Мар’їнський район); 

16.08.2019 – х/ф «Скажене 

весілля» (м. Краматорськ); 

20.08.2019 – х/ф «Сторожова 
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Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

застава» (м. Краматорськ); 

Проведено покази патріотичних 

кінофільмів під відкритим небом 

(27.08.2019, м. Авдіївка; 

28.08.2019, м. Торецьк; 

12.09.2019, с Воздвиженка; 

13.09.2019, с Миколаївка; 

14.09.2019, с Миронівка; 

16.09.2019, с Новолуганське, 

Бахмутського району; 

Показ д/ф «Рубіж. Грубешівська 

операція»: 

16.09.2019, м. Дружківка; 

17.09.2019, м. Костянтинівка; 

18.09.2019, м. Добропілля; 

20.09.2019, м. Мар’їнка; 

24.09.2019, мм. Торецьк, 

Світлодарськ; 

25.09.2019, м. Авдіївка 

 

 

48.  Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини 

 

І декада серпня -“- 

 

Проведено: 24.07.2019, 27.08.2019 

 

 

49.  Інвентаризація та паспортизація археологічних об’єктів 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Інвентаризовано 43 археологічних 

об’єкти, із них паспортизовано–51 
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50.  Проведення заходів щодо реалізації у 2019 році Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 

вересень 

 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініс

трації 

 

Проведено 08.09.2019 

(с.Раздолівка); 

21.09.2019; 24.09.2019, 25.09.2019 

(м. Святогірськ) 

51.  Координація роботи щодо: 

     діяльності громадської ради при облдержадміністрації; 

     виконання Регіонального плану заходів з увічнення 

пам’яті захисників України на період до 2020 року у 

Донецькій області 

 

протягом 

кварталу 

липень 

-“- Координація роботи 

здійснювалась протягом кварталу; 

проведено: 05.07.2019; 26.07.2019; 

30.07.2019; 24.08.2019; 29.08.2019; 

01.09.2019; 08.09.2019 

 

52.  Організація та участь в освітніх заходах для інститутів 

громадянського суспільства, громадських рад при органах 

виконавчої влади у рамках розвитку громадянського 

суспільства 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу брали участь у 

9 освітніх заходах: 16.07.2019, 

18.07.2019, 24.07.2019, 15.08.2019, 

12.09.2019, 19.09.2019, 21.09.2019, 

24.09.2019, 25.09.2019 

 

53.  Участь у заходах, організованих громадськими організаціями, 

підготовка інформації для керівництва облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу брали участь у 

9 заходах, організованих 

громадськими організаціями: 

05.07.2019,16.07.2019, 18.07.2019, 

24.07.2019, 15.08.2019, 12.09.2019, 

19.09.2019, 24.09.2019, 25.09.2019 
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54.  Засідання: 

     експертно - перевірної комісії державного архіву області; 

 

     науково - методичної ради державного архіву Донецької 

області 

 

щомісяця, ІІІ 

декада 

ІІ декада серпня, 

ІІ декада 

вересня 

 

Шишолік І.В.– 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 

10.07.2019; 12.07.2019; 31.07.2019; 

15.08.2019; 29.08.2019; 30.08.2019; 

25.09.2019; 26.09.2019; 27.08.2019; 

20.09.2019 

 

55.  Засідання атестаційної комісії з проведення державної 

атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 

території Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Токарева О.А. –                       

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 08.07.2019; 

29.07.2019; 06.08.2019 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

56.  Організаційне забезпечення участі керівництва міст та 

районів області у заходах, які проводяться в 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Засідання колегії 

облдержадміністрації 25.07.2019; 

27.08.2019, 24.09.2019 

Святкові заходи з нагоди Дня 

незалежності України 

(м. Краматорськ 24.08.2019) 

 

57.  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: 

вручення ключів від 13 квартир, 

особам з числа дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування. (м. Краматорськ 
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    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації до міст та районів 

області 

 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2019); 

робочих поїздок голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації в міста та райони 

області: 

до м. Краматорськ, м. Слов’янськ 

для участі у Всеукраїнської акції 

«Донеччина зустрічає своїх 

захисників» з нагоди 5-ї річниці 

звільнення міст Східної України 

(05.07.2019); 

до смт Зайцеве з метою 

ознайомлення з ходом 

відновлювальних робіт на КПВВ 

«Майорськ», до м. Бахмут 

(09.07.2019); 

до мм. Мар’їнка, Красногорівка, 

Волноваха, Мар’їнського району, 

Волноваського району 

(10.07.2019); 

до м. Маріуполь (11.07.2019); 

до м. Авдіївка для участі в 

урочистому заході, присвяченому 

5 – ти річчю визволення Авдіївки 

від російської окупації «Авдіївка. 

Історії звитяги та перемог» 

(30.07.2019); 

до Великоновосілківського, 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікольського районів для огляду 

та відвідування об’єктів та у 

м. Маріуполь для участі у 

фестивалі MRPL City-2019 

(09.08.2019); 

до мм. Покровськ, Вугледар, 

Селидове, Новогродівка, 

Мирноград, Костянтинівка для 

огляду та відвідування об’єктів 

(21.08.2019); 

до м. Святогірськ Слов’янського 

району для відкриття об’єкта 

інфраструктури - мосту 

(27.08.2019); 

по м. Краматорськ для вручення 

техніки для комунальних служб 

(28.08.2019); 

до Великоновосілківського 

району та м. Волноваха для 

огляду та відвідування об’єктів 

(03.09.2019); 

для участі у заходах з нагоди 

відкриття інклюзивного 

відділення Донецької філії 

АТ «Ощадбанк» (м. Слов’янськ 

04.09.2019); 

до м. Харків для участі у дискусії 

в форматі «оф-зе-рекорд» з питань 

укріплення національної єдності, 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розбудови і розвитку 

підконтрольних українському 

уряду територій Донбасу, 

укріплення зв’язків із 

громадянами, що проживають на 

непідконтрольних територіях та 

майбутніх змін у державній 

політиці щодо них, що проходить 

під час роботи п’ятого «Донбас 

Медіа Форуму» (05.09.2019); 

до м. Маріуполь для зустрічі з 

громадськістю, керівниками 

підприємств та до Нікольського 

району для огляду об’єктів 

(07.09.2019); 

по м. Краматорськ для відкриття 

амбулаторії № 6 КНП «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» та спілкування з 

молоддю (11.09.2019); 

до мм. Слов’янськ, Святогірськ 

Слов’янського району, мм. Лиман, 

Сіверськ для огляду та 

відвідування об’єктів (13.09.2019); 

до м. Волноваха для участі у 

Всеукраїнському грецькому 

фестивалі ім. Д. Патричі «МЕГА 

ЙОРТИ - 2019» (14.09.2019); 

до м. Маріуполь для участі в 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

засіданні комісії з питання 

виконання природоохоронних 

заходів з охорони атмосферного 

повітря згідно з наданими 

ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та 

ПрАТ «МК Азовсталь» планами-

графіками (16.09.2019); 

по м. Краматорськ для участі в 

конференції з питань екології 

(18.09.2019); 

до м. Слов’янськ для вручення та 

огляду квартири, придбаної згідно 

з Програмою економічного і 

соціального розвитку Донецької 

області на 2019 рік для 

Заслуженого майстра спорту 

України, спортсмена-інструктора 

з плавання серед спортсменів з 

вадами зору штатної збірної 

команди України Смирнова 

Віктора Сергійовича (19.09.2019); 

по м. Краматорськ для участі в 

урочистих заходах та святковій 

програмі, присвяченій Дню міста 

Краматорськ (21.09.2019); 

до Волноваського району для 

відкриття Центру безпеки 

громадян (25.09.2019); 

до м. Костянтинівка для 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відвідування дитячого будинку 

сімейного типу, до м. Мирноград 

для участі у заходах з введення в 

експлуатацію 2 північної лави 

групового ухилу пл.I ВП «Шахта 

«Капітальна» ДП «Мирноград-

вугілля» (27.09.2019); 

до м. Маріуполь для зустрічі з  

Надзвичайним  і Повноважним  

Послом Федеративної Республіки  

Німеччина в Україні пані Анки 

Фельдгузен, огляду ходу 

виконання ремонтних робіт 

хірургічного корпусу КЗ 

«Маріупольське територіальне 

медичне об’єднання здоров’я 

дитини та жінки», ознайомлення з 

ходом капітального ремонту КЗОЗ 

«Обласна лікарня інтенсивного 

лікування м. Маріуполь», огляду 

виконанних ремонтних робіт 

комунального закладу 

«Маріупольська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 66 

Маріупольської міської ради 

Донецької області», Огляду ходу 

моніторингу атмосферного 

повітря та встановленого 

обладнання (28.09.2019); 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

до м. Маріуполь для участі у 

закритті чемпіонату України з 

боксу серед чоловіків 

(29.09.2019). 

Організаційне забезпечення 

поїздок заступника голови 

облдержадміністрації 

Філашкіна В.С. до Мар’їнського 

району для участі в урочистому 

заході «Повернемо своє», 

присвяченому 5 – ти річчю 

визволення міста Мар’їнка від 

російської окупації (05.08.2019) 

 

58.  Проведення аналізу за ІІ квартал 2019 рік: 

     організаційної роботи виконавчих органів міських рад, 

райдержадміністрацій; 

     стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою 

облдержадміністрацією за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади на 2019 рік; 

     стану роботи зі здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у Донецькій області  

 

ІІІ декада липня 

 

-“- 

 

Аналіз підготовлено: 

25.07.2019 

 

15.07.2019 

 

 

 

19.07.2019 

59.  Підготовка аналізу виконання плану роботи 

облдержадміністрації на ІІ квартал 2019 року 

 

до 20 липня -“- 
 

Аналіз виконання плану роботи 

облдержадміністрації на ІІ квартал 

2019 року підготовлено 19.07.2019 
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60.  Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за IІ квартал 2019 року 

липень 

 

Россоха Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

Протягом липня 2019 року 

проведено аналіз стану 

виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах 

облдержадміністрації, 

територіальних органах 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за 

IІ квартал 2019 року 

 

61.  Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 

реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 

 

протягом 

кварталу 

 

Шевцова Р.В. –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

 

Робота проводилася протягом 

кварталу 

 

62.  Організація роботи щодо: 

     вручення державних та урядових нагород України, відзнак 

облдержадміністрації видатним працівникам Донецької 

області; 

     представлення до нагородження відзнаками 

облдержадміністрації, урядовими та державними нагородами 

з нагоди загальнодержавних та професійних свят 

 

протягом 

кварталу 

 

додатково до 

плану 

 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 5 заходів з врученням 

38 державних нагород; 

 

 

розглянуто 602 комплекти 

нагородних документів та надані 

відповіді про прийняте рішення 
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63.  Технічна підтримка роботи тимчасових серверів 

облдержадміністрації (сервер веб-сайтів, поштовий сервер, 

файловий сервер, сервер електронного документообігу та ІP-

телефонії облдержадміністрації). Технічна підтримка роботи 

мережевого обладнання 

 

протягом 

кварталу 

Білокопитий 

В.В. – 

начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

 

Робота проводились протягом 

кварталу 

64.  Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 

апараті облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

 

65.  Підтримка роботи в системі електронної корпоративної 

пошти між структурними  підрозділами 

облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами 

місцевого самоврядування та апарату облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

66.  Технічна підтримка проведення нарад, конференцій, 

семінарів, засідань колегій 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

67.  Підтримка ІР-телефонії, систем контролю доступу та 

відеоспостереження в будівлі облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 
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68.  Аналіз додержання графіків особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги, 

особистих, спільних, виїзних прийомів громадян з питань, що 

належать до компетенції облдержадміністрації, підготовка 

довідок та надання їх голові облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної адміністрації 

 

щомісяця, І 

декада 

 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Щомісячно управлінням 

готувались і надавались голові 

облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної 

адміністрації довідки: 

про додержання графіків 

особистих прийомів громадян в 

облдержадміністрації; 

про роботу телефонного зв’язку з 

населенням «Телефон довіри» та 

«Гаряча лінія» в 

облдержадміністрації; 

про проведення виїзних спільних 

прийомів громадян у містах та 

районах області керівниками 

структурних підрозділів облдерж-

адміністрації разом із керівниками 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій, 

виконкомів міських, сільських, 

селищних рад; 

моніторинги дотримання графіків 

проведення виїзних прийомів 

громадян за місцем їх мешкання 

головами райдержадміністрацій, 

міськими головами, керівниками 

військово-цивільних адміністра-

цій, головами рад об’єднаних 

територіальних громад 
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69.  Прийняття та узагальнення статистичних звітів 

райдержадміністрацій, військово – цивільних адміністрацій, 

виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад та аналіз звернень громадян і запитів 

на публічну інформацію, які надійшли до 

облдержадміністрації за перше півріччя 2019 року 

 

до 05 липня Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

Прийняті та узагальнені 

статистичні звіти за перше 

півріччя 2019 року від 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій, 

виконавчих органів міських рад та 

рад об’єднаних територіальних 

громад та проведено аналіз 

звернень громадян і запитів на 

публічну інформацію, які 

надійшли до облдержадміністрації 

за цей період 

 

 

70.  Прийняття та узагальнення інформації про стан виконання 

Плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії 

відкритих даних для інформування Державного агентства з 

питань електронного урядування 

 

 

до 10 липня -“- Направлено узагальнену 

інформацію Державному 

агентству з питань електронного 

урядування 09.07.2019 

71.  Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про 

підсумки роботи із зверненнями громадян для надання: 

 

     Офісу Президента України; 

     Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

     голові облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово-цивільної адміністрації 

 

 

 

 

 

до 10 липня 

до 15 липня 

до 30 липня 

-“- Направлені статистичні звіти та 

аналітичні довідки про підсумки 

роботи із зверненнями громадян: 

10.07.2019; 

10.07.2019; 

16.07.2019 
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72.  Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 

робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

 

протягом 

кварталу 

Липовий О.В. –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу вжито 

необхідних заходів щодо 

недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час 

відвідування 

облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

 

73.  Подання на державну реєстрацію розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації до Головного територіального управління 

юстиції у Донецькій області, які носять міжвідомчий характер 

або можуть зачіпати інтереси населення 

 

протягом 

кварталу 

Погребняк Я.О.–  

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Забезпечено 7 розпоряджень 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

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

заходів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  

та надання їм методичної допомоги 

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

голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації  

1.  Здійснення контролю за виконанням Бахмутською міською 

радою: 

    пп. 7 п. «б» частини першої ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо визначення 

території для розміщення відходів відповідно до 

законодавства; 

     пп. 71 п. «б» частини першої ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо діяльності суб'єктів 

ІІ декада 

серпня 

 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

Проведено 15.08.2019 
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підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами; 

     пп. 12 п. «б» частини першої ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо додержання 

юридичними та фізичними особами вимог у сфері 

поводження з побутовими та виробничими відходами та 

розгляд справ про адміністративні правопорушення або 

передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у 

разі порушення законодавства про відходи; 

     природоохоронного законодавства, в частині дотримання 

Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 
 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

2.  Надання оперативної консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації, фінансовим органам 

райдержадміністрацій та виконавчим комітетам міських рад, 

об’єднаним територіальним громадам з питань, що належать 

до компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Скарга М.О. – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу надавалася 

оперативна консультативна 

допомога структурним 

підрозділам облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям, 

фінансовим органам та 

об’єднаним територіальним 

громадам 
 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
3.  Моніторинг: 

     підготовки підприємств дорожнього господарства до 

осінньо – зимового періоду 2019 – 2020 років; 

     стану впровадження систем енергетичного менеджменту 

для підвищення енергетичної ефективності будівель 

бюджетних установ в Донецькій області; 

     ситуації з наданням дозволів ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

 

вересень 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Моніторинг здійснювався 

щотижня; 

 

Система впроваджена у 161 

установі; 

 

підприємству надано 21 дозвіл 
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4.  Перевірка виконання делегованих повноважень виконкомом 

Мирноградської міської ради в галузі транспорту щодо 

здійснення відповідно до законодавства контролю за 

належною експлуатацією та організацією обслуговування 

населення підприємствами транспорту (підпункт 2 п. «б» ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») 

 

ІІ декада липня Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перевірку проведено 11.07.2019 

5.  Тематична перевірка діяльності Вугледарської міської ради 

щодо здійснення контролю за належною організацією 

обслуговування населення підприємствами житлово-

комунального господарства 

 

серпень Баранник О.Л. –  

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 29.08.2019 

6.  Забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, 

розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх 

форм власності на території Маріупольської міської ради 

 

ІІІ декада липня Узун Ю.Г. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 09.08.2019 
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7.  Надання методичної допомоги виконавчим органам 

сільських, селищних, міських рад, райдержадміністраціям 

щодо: 

     виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 

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

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг» (із 

змінами); 

     реалізації проекту «Розвиток мережі Центрів надання 

адміністративних послуг, підвищення якості і доступності 

надання адміністративних послуг суб`єктам підприємницької 

діяльності та мешканцям Донецької області»; 

     виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 

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

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019 – 

2020 роки» 
 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

8.  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 

 

9.  Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, 

господарським товариствам стосовно реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

об’єктів державного майна, які перебувають у сфері 

управління облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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10.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо: 

     організації роботи стосовно підготовки до 

Антимонопольного комітету України повідомлень про 

державну допомогу суб’єктам господарювання; 

     планування та здійснення публічних закупівель 

замовниками області 
 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

11.  Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 

виконавчим комітетам міських рад з питань упорядкування 

обліку юридичних осіб 
 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

12.  Надання практичної та методичної допомоги виконавчим 

органам сільських, селищних, міських рад, 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо розробки інвестиційних програм і 

проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, оновлення онлайн 

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

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

13.  Надання методичної та практичної допомоги: 

     місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації, підприємствам з питань активізації 

інвестиційної діяльності, підготовки бізнес-планів 

перспективних інвестиційних проектів, реалізації 

інвестиційних проектів; 

     з питань оформлення разових (індивідуальних) ліцензій, 

ліцензій на імпорт/експорт товарів, реєстрації іноземних 

інвестицій та договорів про спільну інвестиційну діяльність 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу методична та 

практична допомога надавалась 

постійно 
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за участю іноземного інвестора; 

     місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації з питань здійснення зовнішніх зносин 

(на виконання указів Президента України від 18 вересня 

1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 

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

№ 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями» (зі змінами); 

     органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування з питань науково - технічної та інноваційної 

діяльності, інтелектуальної власності, виставково - конгресної 

діяльності, маркетингу територій; 

     відносно залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги щодо підтримки реалізації 

проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

придбані за кошти міжнародної технічної допомоги 

 

Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

14.  Перевірка виконання делегованих повноважень органів 

виконавчої влади у:  

     Діанівській сільській раді Волноваського району; 

 

     Комарській сільській раді Великоновісілківського району 

 

серпень Підгорна Т.О. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-

ру у Донецькій 

області 

 

Проведено: 

 

з 25.09.2019 і станом на 

30.09.2019–триває; 

з 18.06.2019 по 18.07.2019 
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15.  Надання методичної та практичної допомоги управлінням 

агропромислового розвитку райдержадміністрацій, 

виконкомам міських рад, підприємствам агропромислового 

комплексу, фермерським господарствам щодо порядку 

використання коштів, які надходять з Державного бюджету 

на фінансування загальнодержавних програм 

 

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

Допомогу надано 11.07.2019 

16.  Здійснення контролю за виконанням Новогродівською 

міською радою делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 

 

ІІІ декада 

вересня 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перенесено на ІІ декаду жовтня 

2019 року 

 

17.  Надання методичної та практичної допомоги: 

     Олександрівській райдержадміністрації; 

     Краматорській міській раді; 

     Черкаській ОТГ Слов’янського району; 

     Курахівській міській раді; 

     Добропільській райдержадміністрації; 

     Андріївській ОТГ Слов’янського району; 

     Званівській ОТГ Бахмутського району 

 

ІІІ декада 

вересня 

додатково до 

плану 

-“- Допомогу надано: 

26.08.2019; 

23.09.2019; 

19.09.2019; 

24.07.2019, 03.09.2019; 

01.09.2019; 

30.07.2019, 06.09.2019; 

11.09.2019 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 
18.  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 

25 вересня 

 

Бойко І.О. –  

директор депар-

таменту з пи-

тань цивільного 

захисту, мобілі-

заційної та 

оборонної робо-

ти облдержадмі-

ністрації 

 

Проведено 25.09.2019 

19.  Комплексна перевірка щодо виконання вимог законів та 

інших нормативно – правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту: 

     Шахівської об’єднаної територіальної громади; 

     Слов’янської райдержадмінінстрації; 

     Ясинуватської райдержадміністрації, районної військово – 

цивільної адміністрації 

 

 

 

22 липня – 02 

серпня 

серпень 

вересень 

Мігрін О.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

ДСНС України у 

Донецькій 

області 
 

Бойко І.О. –  

директор депар-

таменту з 

питань цивіль-

ного захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

 

 

26.07.2019; 

22.08.2019; 

19.09.2019 
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20.  Перевірка достовірності формування звітних документів та 

надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 

культури і спорту у: 

     м. Мирноград; 

     Волноваському районі 

 

 

 

 

ІІ декада липня 

ІІ декада серпня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

 

 

06.08.2019; 

27.08.2019 

 

21.  Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 

виконкому Мирноградської міської ради 

 

ІІ декада липня 

 

-“- 

 

Проведено 06.08.2019 

22.  Виїзні перевірки з метою ходу координації щодо стану 

реалізації інфраструктурних об’єктів у Мангушському районі 

(згідно із закріпленням) 

 

15 липня, 

19 серпня, 

27 вересня 

-“- 

 

Проведено 15.07.2019; 19.08.2019; 

27.09.2019 

 

23.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам у 

справах сім’ї та молоді: 

     Костянтинівської міської ради, Костянтинівської 

райдержадміністрації; 

     Слов’янської міської ради, Слов’янської 

райдержадміністрації; 

     Бахмутської міської ради, Бахмутської 

райдержадміністрації, Соледарської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

 

липень 

 

серпень 

 

вересень 

Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Допомогу надано: 

 

25.07.2019; 

 

09.08.2019; 

 

12.09.2019 

 

24.  Моніторинг роботи молодіжних центрів, надання методичної 

допомоги 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Протягом кварталу проведено 

моніторинг роботи молодіжних 

центрів у 39 населених пунктах 

області 
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25.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України стосовно культури 

і туризму 

протягом 

кварталу 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Допомогу надано: 

26.07.2019; 30.08.2019 (Лиманська 

об’єднана територіальна громада); 

03.07.2019 - 04.07.2019 

(мм. Мирноград, Торецьк) 

26.  Здійснення перевірок демонстраторів фільмів щодо 

додержання вимог законодавства у галузі кінематографії 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Протягом кварталу (щомісяця) 

систематично здійснюються 

перевірки 10 демонстраторів 

фільмів щодо додержання вимог 

законодавства у галузі 

кінематографії 

 

27.  Надання методичної та практичної допомоги управлінням 

(відділам) освіти міських рад та райдержадміністрацій, 

об’єднаним територіальним громадам з питань впровадження 

інформаційної системи управління освітою (ІСУО) закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти області 

щомісяця, ІІІ 

декада  

Сідашева Т.В. –  

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Допомога надавалась протягом 

кварталу 

 

28.  Моніторинг: 

     роботи мовних таборів із денним перебуванням; 

     стану методичного та матеріално – технічного 

забезпечення закладів освіти області щодо навчання дітей з 

особливими освітніми потребами за інклюзивною формою 

навчання; 

     працевлаштування випускників закладів професійної 

(професійно – технічної) освіти Донецької області; 

 

І декада липня 

ІІ декада липня 

 

 

 

липень 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

01.07.2019 – 10.07.2019; 

12.07.2019; 

 

 

 

17.07.2019 – 12.09.2019; 
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     готовності закладів професійної (професійно – технічної) 

освіти до нового навчального року; 

     кількості внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти 

Донецької області 

 

липень, серпень 

 

ІІІ декада 

вересня 

Сідашева Т.В. –  

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

08.07.2019 – 30.08.2019; 

 

23.09.2019 – 27.09.2019 

 

29.  Комплексні перевірки функціонування установ, підвідомчих 

Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації (за окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

 

Токарева О.А. –  

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

Перевірки здійснено: 02.07.2019 – 

Маріупольський пансіонат 

ветеранів війни та праці № 1, 

Маріупольський пансіонат 

ветеранів війни та праці № 2; 

09.07.2019 – Костянтинівський 

будинок інтернат для громадян 

похилого віку та інвалідів, 

Лиманський будинок інтернат для 

громадян похилого віку; 

16.07.2019 – Покровський 

будинок інтернат для громадян 

похилого віку та інвалідів, 

Камишовський 

психоневрологічний інтернат 
 

30.  Надання практичної допомоги управлінням праці та 

соціального захисту населення міських рад та 

райдержадміністрацій з питань надання пільг та виплат 

компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

Надання практичної допомоги: 

02.07.2019 – управління 

соціального захисту населення 

Великоновосілківської 

райдержадміністрації; 

14.08.2019 – управління 
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 Токарева О.А. –  

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

соціального захисту населення 

Костянтинівської міської ради; 

16.09.2019 – управління 

соціального захисту населення 

Лиманської міської ради; 

24.09.2019 - управління 

соціального захисту населення 

області за участі представників 

Донецької дирекції 

ПАТ «Укрпошта» 
 

31.  Здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади відповідно до пп. 4 п. «б» частини першої ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» - 

організація службою у справах дітей Вугледарської міської 

ради роботи щодо вирішення у встановленому 

законодавством порядку питань опіки та піклування над 

дітьми 

вересень Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на жовтень 2019 року 

32.  Вивчення системи роботи служби у справах дітей: 

     Маріупольської міської ради; 

     Олександрівської райдержадміністрації; 

     Волноваської райдержадміністрації 

 

 

липень 

липень 

серпень 

 

-“- 
 

 

Перенесено на жовтень 2019 року; 

проведено 16.07.2019; 

перенесено на листопад 2019 року 

33.  Перевірка умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу у: 

     м. Маріуполь; 

     Олександрівській селищній об’єднаній територіальній 

 

 

 

липень 

липень 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесено на жовтень 2019 року; 

проведено 16.07.2019; 
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громаді; 

     Волноваському районі; 

 

     м. Вугледар 

 

 

серпень 

 

вересень 

Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

 

перенесено на листопад 

2019 року; 

перенесено на жовтень 2019 року 

 

34.  Спільна перевірка разом з працівниками департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації, Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації та 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації умов 

утримання та стану роботи із соціально – правового захисту 

дітей у: 

     Центрі соціально – психологічної реабілітації дітей 

Добропільської міської ради; 

     КЗ «Центр соціально – психологічної реабілітації дітей в 

м. Слов’янськ Донецької області»; 

     Слов’янському благодійному фонді соціальної опіки 

«Вітрила надії» 

вересень 

 

-“- Проведено: 

 

 

 

 

 

25.09.2019; 

 

10.09.2019; 

 

10.09.2019 

 

35.  Перевірка умов утримання та виховання 4 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають під опікою у 

м. Білозерськ 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 25.09.2019 

36.  Надання методичної допомоги спеціалістам з питань захисту 

дітей в: 

     Олександрівській селищній об’єднаній територіальній 

громаді; 

     Іллінівській сільській об’єднаній територіальній громаді; 

     Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді 

 

 

липень 

 

серпень 

вересень 

-“- Проведено: 

 

16.07.2019; 

 

15.08.2019; 

перенесено на листопад 2019 року 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 87 

37.  Комплексна перевірка організації роботи Бахмутського 

міського центру зайнятості 

 

серпень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено з 13.08.2019 по 

14.08.2019 

38.  Надання методичної і практичної допомоги архівним 

установам області, підприємствам, організаціям, установам 

обласного підпорядкування та територіальним органам 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 

підготовці документів з організації діловодства і архівної 

справи 

протягом 

кварталу 

Шишолік І.В.– 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Протягом кварталу надано 39 

консультацій в держархіві області, 

523 консультацій по телефону та 8 

консультацій з виїздом до 

установи 

 

39.  Комплексна перевірка департаменту екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації з питань організації 

діловодства та архівного зберігання документів 

 

ІІ декада липня -“- Проведено 26.07.2019 

 

40.  Контрольна перевірка: 

     архівного відділу Селидівської міської ради; 

     архівного відділу Лиманської міської ради 

 

І декада липня 

І декада 

вересня 

 

-“- Проведено: 

19.09.2019; 

10.09.2019 

 

41.  Тематична перевірка: 

     архівного відділу Мар’їнської райдержадміністрації; 

 

     архівного відділу Слов’янської райдержадміністрації; 

 

     архівного сектору Покровської райдержадміністрації; 

 

ІІ декада 

серпня 

ІІ декада 

серпня 

ІІ декада 

-“- 

 

 

 

 

 

Проведено: 

перенесено на IV квартал 

2019 року; 

09.08.2019; 

 

12.09.2019; 
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     архівного відділу Ясинуватської райдержадміністрації 

 

вересня 

ІІ декада 

вересня 

 

Шишолік І.В.– 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

перенесено на IV квартал 

2019 року 

 

 

42.  Комплексна перевірка архівного відділу: 

     Бахмутської міської ради; 

     Волноваської райдержадміністрації 

 

ІІІ декада 

липня 

 

-“- Проведено: 

02.08.2019; 

17.07.2019 

 

43.  Проведення внутрішнього аудиту у Великоновосілківському 

об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України за період 

з 01.06.2018 по 31.07.2019 

серпень 

вересень 

Рад Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Проведений аудит в 

Великоновосілківському 

об’єднаному управлінні 

Пенсійного фонду України (наказ 

від 25.09.2019 № 2359) 

 

44.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України: 

     про організації національних меншин; 

     про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 

     про свободу совісті та релігійні організації 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Допомога надавалась протягом 

кварталу 
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45.  Надання консультативної допомоги: 

     сільським, селищним, міським головам, представникам 

територіальних громад з питань формування та розвитку 

об’єднаних територіальних громад; 

     в підготовці проектних заявок на проекти, що планується 

реалізувати у 2019 році за кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Допомога надавалась протягом 

кварталу: 10.07.2019 (м. Соледар); 

18.07.2019 (с. Олександрівка 

Черкаської ОТГ); 24.07.2019 

(смт Олександрівка); 30.07.2019 

(м. Бахмут); 05.08.2019 

(Олександрівська ОТГ); 

21.08.2019 (смт Олександрівка); 

28.08.2019, 04.09.2019 

(м. Краматорськ); 10.09.2019, 

25.09.2019 (м. Лиман); 13.09.2019; 

19.09.2019 (с. Олександрівка 

Черкаської ОТГ) 

 

 

46.  Моніторінг стану реалізації інфраструктурних об’єктів на 

території об’єднаних територіальних громад 

 

протягом 

кварталу 

-“- Моніторинг проводиться 

щотижнево 

 

Свинаренко О.І. - 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, 

роботи в мережі Інтернет та кіберзахисту ПК та мереж 

протягом 

кварталу 

Білокопитий 

В.В. –  

начальник 

відділу 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 
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48.  Перевірка та надання консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям з 

питань додержання законодавства у сфері ІТ (у тому числі 

реєстр ІТС) 

 

протягом 

кварталу 

Білокопитий 

В.В. –  

начальник 

відділу 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перевірка та надання 

консультативної допомоги 

Мар’їнській райдержадміністрації 

здійснено 19.09.2019 

 

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 Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 10.07.25019, 

19.09.2019 

 

50.  Надання консультативно-методичної допомоги відділам 

ведення Державного реєстру виборців з питань поповнення та 

використання бази даних Реєстру 

 

протягом 

кварталу 

Шевцова Р.В. –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

 

Консультативно–методична 

допомога надавалася протягом 

кварталу 
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51.  Здійснення контролю за виконанням доручень служби 

розпорядника реєстру виборців Центральної виборчої комісії 

відділами ведення Державного реєстру виборців 

 

протягом 

кварталу 

Шевцова Р.В. –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

52.  Здійснення контролю за своєчасним: 

     проведенням періодичного оновлення бази даних 

Державного реєстру виборців; 

     встановленням відповідних висновків по кратному 

включенню виборців до Державного реєстру виборців; 

     внесенням пропозицій до постанови Центральної виборчої 

комісії від 12 квітня 2012 року № 66 «Про утворення 

звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній 

основі»; 

     впровадженням організаційних та інженерно-технічних 

заходів комплексної системи захисту інформації відділами 

ведення Державного реєстру виборців 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

53.  Здійснення контролю щодо ведення Державного реєстру 

виборців у виконавчому комітеті Вугледарської міської ради 

 

 

вересень -“- 

 

Проведено 11.09.2019 
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54.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

об’єднаним територіальним громадам з питань організаційної 

роботи 

 

протягом 

кварталу 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Методична та практична допомога 

органам виконавчої влади, 

органам місцевого 

самоврядування та об’єднаним 

територіальним громадам з питань 

організаційної роботи надавалася 

протягом кварталу 

 

55.  Перевірки (вивчення стану апаратної роботи) в апараті 

Мар’їнської райдержадміністрації 

 

вересень 

 

-“- 

 

Проведено 19.09.2019 

56.  Надання методичної та практичної допомоги працівниками 

апарату облдержадміністрації Миколаївській міській 

об’єднаній територіальній громаді (Слов’янський район) 

 

липень -“- 

 

Допомогу надано 10.07.2019 

57.  Надання практичної та методичної допомоги працівникам 

режимно-секретних органів міських рад та 

райдержадміністрацій, структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Липовий В.О. –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Практична та методична допомога 

надавалася протягом кварталу в 

індивідуальному порядку 

 

58.  Перевірка наявності усіх вхідних та підготовлених 

документів з грифом секретності «Цілком таємно» і 

«Таємно», взятих на облік протягом ІІ кварталу 2019 року 

 

І декада липня -“- Проведена перевірка взятих на 

облік вхідних, інвентарних та 

підготовлених документів за ІІ 

квартал 2019 року 
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59.  Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 

громадян з виїздом в міста та райони області (за окремим 

графіком) 

 

щомісяця 

 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

12.07.2019 (м. Селидове); 

09.08.2019 (м. Слов’янськ); 

13.09.2019 (м. Торецьк) 

 

60.  Проведення особистих, спільних та виїзних прийомів 

громадян керівництвом облдержадміністрації (за окремим 

графіком) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Проведено 106 прийомів, на яких 

прийнято 116 звернень 

61.  Проведення моніторингу виконання виконкомами міських 

рад делегованих повноважень органів виконавчої влади в 

частині забезпечення вимог законодавства щодо розгляду 

звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї 

роботи на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форм власності (за окремим планом) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Проведено перевірку виконання 

виконавчими органами 

Миколаївської (11.07.2019) та 

Слов’янської (09.08.2019) міських 

рад делегованих повноважень 

органів виконавчої влади в 

частині забезпечення вимог 

законодавства щодо розгляду 

звернень громадян, здійснення 

контролю за станом цієї роботи на 

підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм 

власності 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 94 

 Проведення аудиту ефективності на тему: «Ефективність 

використання коштів на утримання Комунального закладу 

«Донецький обласний центр фінансово – статистичного 

моніторингу, матеріально – технічного забезпечення закладів 

освіти» 

 

15 липня – 

16 вересня 

Литвиненко Ю.А-

завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 17.07.2019 по 

13.09.2019 

62.  Перевірка організації роботи управління сім’я, молоді та 

масових заходів національно – патріотичного виховання 

облдержадміністрації щодо дотримання положень Закону 

України «Про запобігання корупції» 

ІІ декада 

вересня 

Ставицький О.М 

начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохоронни-

ми органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на жовтень 2019 року 

63.  Вивчення організації роботи щодо дотримання положень 

Закону України «Про запобігання корупції»: 

     виконкому Новогродівської міської ради; 

     виконкому Вугледарської міської ради 

 

 

 

ІІ декада липня 

ІІ декада 

серпня 

 

-“- 

 

Проведено: 

 

17.07.2019; 

02.09.2019 

 

64.  Вивчення організації роботи виконкому Вугледарської 

міської ради щодо виконання на території міста делегованих 

повноважень органів виконавчої влади (ст. 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні») 

ІІ декада серпня -“- Проведено 15.08.2019 
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65.  Вивчення організації роботи Покровської 

райдержадміністрації щодо усунення недоліків за 

результатами перевірки щодо забезпечення законності та 

правопорядку на підставі Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

 

ІІІ декада липня Ставицький О.М 

начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохоронни-

ми органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 26.07.2019 

 

66.  Вивчення організації роботи Мангушської 

райдержадміністрації щодо забезпечення законності та 

правопорядку на підставі Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

 

 

ІІ декада 

вересня 

-“- 

 

Проведено 30.09.2019 

 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 

проводилося 
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голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

2.  Науково – технічна конференція з нагоди 10 – річчя 

створення національного природного парку «Меотида» 

ІІ декада 

вересня 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Перенесено на жовтень 2019 року 

3.  Міжрегіональна науково – технічна конференція 

«Функціонування та сталий розвиток системи моніторингу 

довкілля в умовах проведення ООС» (м. Краматорськ) 

 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 18.09.2019, 19.09.2019 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
4.  Семінар для представників департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації щодо впровадження системи 

енергомененжменту 

 

додатково до 

плану 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 27.08.2019 
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5.  Регіональна науково – практична конференція молодих 

вчених 

 

вересень Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на IV квартал 

2019 року 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 
6.  Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною 

культурою та спортом виконавчих комітетів міських рад, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад: «Про нове в 

законодавстві в галузі фізичної культури та спорту», «Про 

підсумки відзначення Дня фізичної культури та спорту у 

містах та районах», «Про формування проекту календарного 

плану фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів 

Донецької області на 2020 рік», «Про моніторинг розміщення 

інформації щодо розвитку сфери фізичної культури та спорту 

на веб – сайтах управління, міст, районів, об’єднаних 

територіальних громад», «Про виконання наказу 

Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 

року № 617 «Про затвердження Положення про порядок 

організації і проведення офіційних спортивних змагань і 

навчально – тренувальних зборів та порядок матеріального 

забезпечення їх учасників» зареєстровано в Міністерстві 

ІІІ декада 

вересня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 20.09.2019 (м. Лиман) 
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юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716, «Про 

розробку проектів програм у сфері фізичної культури та 

спорту», «Про розвиток спортивної інфраструктури в містах, 

районах, об’єднаних територіальних громадах області» 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

7.  Семінари-наради для начальників і спеціалістів служб у 

справах дітей міських рад та райдержадміністрацій, 

керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 

дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

 

 

щомісяця 

 

Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 01.08.2019, 28.08.2019 

8.  Семінар-нарада із завідувачами інформаційно – 

консультаційних центрів Національної служби посередництва 

і примирення в містах і районах області 

 

липень Хімчак А.Б. - 

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 10.07.2019 
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9.  Семінар для директорів базових центрів зайнятості та 

державного навчального закладу «Донецький центр 

професійно – технічної освіти Державної служби зайнятості: 

«Що необхідно знати про конфлікт інтересів, шляхи його 

подолання та розповсюджені помилки при його усуненні» 

 

липень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Проведено 10.07.2019 

10.  Семінар – тренінг для спеціалістів базових центрів 

зайнятості: «Шлях від спеціаліста служби зайнятості до 

особистого консультанта роботодавця» 

 

вересень -“- Перенесено на листопад 2019 року 

11.  Семінари-наради з представниками об’єднаних 

територіальних громад Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено:24.07.2019;28.08.2019; 

25.09.2019 

 

12.  Обласна конференція: «Роль жінок в процесах миротворення» 

 

вересень Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на листопад 2019 року 
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13.  Семінар – навчання для директорів комунальних музеїв за 

темою: «Організація наукової роботи в маленькому музеї: 

дослідницька робота, статті, виступи на конференціях» 

 

серпень Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 03.08.2019 

14.  Семінар: 

     з підготовки відповідальних за організацію та проведення 

Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»); 

     для відповідальних за туристично – краєзнавчу роботу у 

містах і районах області та туристського активу 

 

ІІІ декада 

вересня 

Сідашева Т.В. – 

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 

з 25.09.2019 по 27.09.2019; 

 

 

27.09.2019 

 

15.  Обласний семінар – практикум для директорів закладів 

позашкільної освіти художньо – естетичного напряму 

 

 

І декада вересня -“- Проведено 04.09.2019; 05.09.2019 

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

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Надання матеріалів для наповнення рубрик веб-сайту 

облдержадміністрації згідно з розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 02 червня 2009 року № 251 «Про 

офіційний веб-сайт облдержадміністрації» 

 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

 

Матеріали для наповнення рубрик 

веб-сайту облдержадміністрації 

надавалися протягом кварталу 
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2.  Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну 

телерадіокомпанію та радіо за всіма напрямками роботи 

структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади з питань існуючого законодавства 

щодо вирішення актуальних проблем життєдіяльності регіону 

 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації, територі-

альних органів 

міністерств та 

інших централь-

них органів 

виконавчої 

влади 
 

Інформування населення здійсню-

валося протягом кварталу 

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

законодавства та інформаційної підтримки платників 

 

протягом 

кварталу 

Долозіна І.Л. –  

в.о. начальника 

Головного 

управління ДФС 

у Донецькій 

області 
 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
4.  Інформаційний супровід учасників проекту «Підтримка ЄС 

для переміщених навчальних закладів на сході України» 

 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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 Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

5.  Оприлюднення на веб-сайті облдержадміністрації 

розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації, які носять 

міжвідомчий характер або можуть зачіпати інтереси 

населення 

протягом 

кварталу 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Оприлюднення розпоряджень 

здійснювалось протягом кварталу 

6.  Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-

правовій системі «Ліга-Закон» 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Підготовка матеріалів 

здійснювалась протягом кварталу 
 

7.  Організація проведення особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

Гончарова О.К. - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 14 прийомів, на яких 

прийнято 14 громадян 
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8.  Подання на державну реєстрацію розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації до Головного територіального управління 

юстиції у Донецькій області, які носять міжвідомчий характер 

або можуть зачіпати інтереси населення 

 

протягом 

кварталу 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Забезпечено щомісячне подання 

на державну реєстрацію до 

Головного територіального 

управління юстиції у Донецькій 

області перелік розпоряджень 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації, які носять 

міжвідомчий характер або можуть 

зачіпати інтереси населення 
 

9.  Організація роботи «Гарячої лінії» щодо оперативного 

реагування на гострі проблеми мешканців області 

 

щодня Гончарова О.К. - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу відпрацьовано 

467 повідомлень на «Гарячу 

лінію» та «Телефон довіри» 

10.  Взаємодія з Державною установою «Урядовий контактний 

центр» 

 

щодня -“- Прийнято до розгляду 8653 

звернень. За цей же період 

відпрацьовано в електронній базі 

8779 звернення 
 

11.  Оприлюднення та моніторинг наборів даних на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних 

 

щодня -“- Оприлюднено 26 та оновлено 205 

наборів даних на Єдиному 

державному веб-порталі 

відкритих даних 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 
12.  Інформування населення області у місцевих засобах 

інформації та на телебаченні про стан вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) та розбіжностей на 

підприємствах області 

 

протягом 

кварталу 

Хімчак А.Б. – 

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

 

Підготовлено та розміщено на 

веб-сайті НСПП 11 

інформаційних матеріалів, на веб-

сайті сторін соціального діалогу 

та Відділення - 22 інформаційних 

матеріалів 

13.  Проведення «прямої телефонної лінії» обласного центру 

зайнятості з населенням області з питань зайнятості 

 

щовівторка 

 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

Протягом кварталу надійшло 13 

звернень. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 

14.  Проведення електронних консультацій із громадськістю 
 

протягом 

кварталу 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

Протягом кварталу електронні 

консультації проводились 

постійно 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 105 

15.  Забезпечення висвітлення в місцевих та відомчих засобах 

масової інформації, веб-сайтах Пенсійного фонду України, 

Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області результатів роботи органів Фонду області 

щодо реалізації державної політики в сфері пенсійного 

забезпечення 

протягом 

кварталу 

Рад Н.С. – 

начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

3 метою роз’яснення актуальних 
питань діяльності органів Фонду в 
області проведено: 
41 виступів у засобах масової 
інформації, в тому числі 9 - на 
телебаченні, 32-у пресі; 
760 публікацій на веб - ресурсах; 
2 прес – конференції, 2 брифінги; 
2 зустрічі в трудових колективах 
 
 

16.  Висвітлення у засобах масової інформації: 

     ходу реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2019 рік; 

     заходів у зв’язку з державними, професійними святами та 

пам’ятними датами; 

     заходів щодо запобігання та протидії корупції; 

     стану впровадження адміністративно – територіальної 

реформи у Донецькій області 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу у засобах 

масової інформації висвітлено 17 

заходів 

17.  Медіа-супровід: 

    робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 

    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації по території 

області та за її межами 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

медіа-супровід 

 

18.  Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступників голови облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

щоденний моніторинг ЗМІ 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 106 

19.  Організація та проведення: 

     щоденного інформування громадськості представником 

прес – центру об’єднаних сил; 

 

 

     брифінгів керівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Заходи не проводилися. 

Інформування громадськості 

представником прес-центру 

об’єднаних сил здійснюється на 

базі офісу об’єднаних сил; 

проведено 2 прес-брифінги 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

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

памятним датам 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
1.  Святкові заходи з нагоди святкування: 

     Дня працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості; 

     Дня машинобудівника 

 

 

липень 

вересень 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 20.09.2019 

(ПАТ «Енергомашспецсталь», 

ПрАТ «Новокраматорський 

машинобудівний завод») 

2.  Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня 

шахтаря 

ІІІ декада 

серпня 

 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 23.08.2019 (ДП «ВК 

«Краснолиманська»); 25.08.2019 

(ДП «Торецьквугілля», ДП «ШУ 

Південнодонбаське № 1», ДП 

«Шахта ім. М.С. Сургая») 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 
3.  Обласні відкриті спортивні змагання серед найкращих 

спортсменів ГО Всеукраїнського фізкультурно – спортивного 

товариства «Колос» «Схід – центр – захід разом!», 

м. Святогірськ 

 

05 – 07 липня Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено з 05.07.2019 по 

07.07.2019, м. Святогірськ 

 

4.  Чемпіонат Донецької області з: 

     прикладної стрільби серед працівників правоохоронних, 

рятувальних та інших спеціальних служб, курсантів 

відповідних навчальних закладів, м. Маріуполь; 

     пауерліфтингу з класичного жиму лежачи, с. Юр’ївка, 

Мангушський район; 

     класичного пауерліфтингу серед чоловіків, жінок юніорів, 

с. Юр’ївка, Мангушський район; 

     волейболу серед працівників правоохоронних, рятувальних 

та інших спеціальних служб, курсантів відповідних 

навчальних закладів, м. Маріуполь; 

     кікбоксінгу WKA, м. Краматорськ; 

     хортингу серед молодших юнаків, кадетів, юніорів та 

дорослих у розділі «двобій», м. Бахмут; 

     важкої атлетики серед юнаків і дівчат до 15 років 

 

 

22 – 23 липня 

 

 

14 – 17 серпня 

 

17 – 20 серпня 

 

05 – 06 вересня 

 

 

21 – 22 вересня 

28 – 29 вересня 

 

додатково до 

плану 

 

-“- 

 

Проведено: 

з 25.07.2019 по 26.07.2019, 

с. Бердянське Мангушського 

району; 

з 13.08.2019 по 16.08.219 

с. Юр’ївка, Мангушського району; 

з 16.08.2019 по 20.08.219 

с. Юр’ївка, Мангушського району; 

05.09.219, 06.09.2019, 

м. Маріуполь; 

 

перенесено на листопад 2019 року 

29.09.2019, м. Бахмут; 

 

з 20.09.2019 по 22.09.2019, 

м. Бахмут 
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5.  Спартакіада серед: 

     сільських районів «Краще спортивне село 

Донеччини 2019», смт Ялта, Мангушський район; 

 

     збірних команд державних службовців Донецької області, 

м. Добропілля 

 

 

16 – 18 серпня 

 

29 – 30 серпня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

з 16.08.2019 по 18.08.2019, 

смт Нова Ялта, Мангушського 

району; 

з 29.08.2019 по 30.08.2019, 

м. Добропілля 

 

6.  Обласний фестиваль «Козацькі розваги» з нагоди Дня 

незалежності України 

 

24 серпня -“- 

 

Проведено 24.08.2019, м. Крама-

торськ 

 

7.  Кубок В.В.Лепорського з вітрильного спорту, м. Маріуполь 

 

серпень -“- 

 

Проведено з 14.08.2019 по 

24.08.2019, м. Маріуполь 

 

8.  Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного 

орієнтування: 

     на подовжених та коротких дистанціях. V етап Кубка 

Донецької області, м. Дружківка; 

     з багатоборства. VІ етап Кубка Донецької області, 

с. Сидорове Слов’янського району 

 

 

 

05 – 07 вересня 

 

14 – 15 вересня 

-“- 

 

Проведено: 

 

з 05.07.2019 по 07.07.2019, 

м. Дружківка; 

з 14.09.2019 по 15.09.2019, 

с. Діброва (м. Лиман) 

 

9.  Обласний турнір з традиційного карате, присвячений Дню 

фізичної культури і спорту, м. Костянтинівка 

 

07 – 08 вересня -“- Проведено з 07.09.2019 по 

08.09.2019, м. Костянтинівка 

 

10.  Обласна спартакіада серед збірних команд об’єднаних 

територіальних громад Донецької області, м. Соледар 

 

07 – 08 вересня -“- Проведено з 07.09.2019 по 

08.09.2019, м. Соледар 
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11.  ІХ Всеукраїнський турнір з боротьби греко – римської серед 

юнаків 2002 – 2004, 2005 – 2006 р.н. пам’яті Заслуженого 

тренеру України Г.Г.Узуна, м. Маріуполь 

 

13 – 15 вересня Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 13.09.2019 по 

15.09.2019, м. Маріуполь 

12.  Обласні масові заходи до Дня фізичної культури і спорту 

 

14 вересня -“- Проведено 07.09.2019, м. Крама-

торськ 

 

13.  Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики: 

     пам’яті Н.Откаленко, м. Бахмут; 

     на призи Заслуженого майстра спорту І.Ліщінської серед 

юнаків та дівчат 2002 – 2003, 2004 – 2005 р.н. Обласні 

змагання – Олімпійський урок серед юнаків 2006 – 2008 р.н., 

м. Бахмут 

 

 

14 – 15 вересня 

вересень 

-“- Проведено: 

14.09.2019, 15.09.2019, м. Бахмут; 

31.08.2019, 01.09.2019, м. Бахмут 

 

14.  Відкритий обласний турнір з рукопашного бою, присвячений 

Дню фізичної культури і спорту, м. Слов’янськ 

 

вересень -“- Проведено 14.09.2019, 

м. Слов’янськ 

15.  Марафон «Наш Краматорськ», м. Краматорськ 

 

21 вересня -“- 
 

Проведено 21.09.2019 

16.  Чемпіонат області серед юнаків і дівчат до 15 років та турнір 

на честь Заслужених майстрів спорту Каліни Юлії та Удачина 

Артема з боротьби греко – римської серед юнаків і дівчат до 

15 рокі та до 13 років, м. Маріуполь 

 

25 – 28 вересня -“- Перенесено на жовтень 2019 року 
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17.  Всеукраїнський турнір з волейболу на призи Олімпійського 

чемпіона С.А.Люгайло, м. Селидове 

 

вересень Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено з 20.09.2019 по 

22.09.2019, м. Краматорськ 

18.  Щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення 

Донецької області 

 

вересень -“- Перенесено на жовтень 2019 року 

19.  Проведення урочистого заходу, присвяченого 25-й річниці 

ювілею відділення НОК України в Донецькій області та 50-й 

річниці ювілею школи вищої спортивної майстерності 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 06.09.2019, м. Соледар 

20.  Чемпіонат України з: 

     легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору, 

ураженням опорно - рухового апарату та вадами розумово - 

фізичного розвитку; 

     боксу серед чоловіків 

додатково до 

плану 

-“- 
 

Проведено: 

з 09.09.2019 по 12.09.2019, м. Бах-

мут; 

 

з 23.09.2019 по 29.09.2019, 

м. Маріуполь 

 

21.  II Міжнародні змагання з триатлону на призи чемпіона світу, 

МСУМК Віктора Земцева та відкритий чемпіонат Донецької 

області з дуатлону серед дорослих, юніорів, юнаків, кадетів 

та спортсменів-любителів 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено з 27.09.2019 по 

28.09.2019, м. Слов’янськ 
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22.  Проведення: 

     щорічного відкритого конкурсу для хлопців з інвалідністю 

«Мужність без обмежень»; 

     заходів до Всесвітнього та Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми; 

     Всеукраїнської акції «Донеччина зустрічає своїх 

захисників!»; 

     оnlinе – конкурсу малюнків «Моя незалежність», 

присвячений Дню незалежності України; 

     online флешмобу до Дня Державного Прапору України; 

     міжнародної акції, яка спрямована на формування 

ціннісних орієнтирів та утвердження національно – 

патріотичної свідомості дітей та молоді «Нащадки вільних»; 

     обласного туристичного зльоту представників молодіжних 

організацій трудових колективів підприємств та установ 

Донецької області «Ювеналія» спільно з громадською 

організацією «Асоціація молоді ПАТ «НКМЗ»; 

     обласного молодіжного форуму, присвяченого Дню 

незалежності України, «Молодіжна хвиля»; 

     XVI відкритого фестивалю дитячих та молодіжних засобів 

масової інформації України в Донбасі «Жми на RECord»; 

     «Всеукраїнський молодіжний форум сім’ї» 

 

 

липень 

протягом 

кварталу 

липень 

 

липень 

 

липень 

серпень 

 

 

серпень 

 

 

 

серпень 

 

вересень 

Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

з 28.07.2019 по 02.08.2019; 

 

30.07.2019; 

 

з 04.07.2019 по 05.07.2019; 

 

з 22.07.2019 по 28.08.2019 

 

з 22.07.2019 по 25.08.2019; 

з 24.08.2019 по 31.08.2019; 

 

 

з 16.08.2019 по 18.08.2019; 

 

 

 

з 22.08.2019 по 25.08.2019 ; 

 

з 26.09.2019 по 29.09.2019; 

 

з 27.09.2019 по 29.09.2019 

 

23.  Організація Всеукраїнського табору «Вартові безпеки» 

 

вересень -“- Проведено з 04.09.2019 по 

10.09.2019 
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24.  Проведення: 

     обласної виставки фоторобот юних фотоаматорів «Моя 

країна – Україна»; 

     обласної акції до Дня незалежності України; 

 

     І етапу Х Всеукраїнської науково – технічної виставки – 

конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє 

України»; 

     V етапу Чемпіонату Донецької області зі спортивного 

орієнтування серед учнівської молоді «DonOrientChamp»; 

     обласного конкурсу пошуково – дослідницьких робіт «На 

захисті України: від козаків до кіборгів»; 

     обласного конкурсу – змагань робототехніки; 

 

     обласного етапу дитячо – юнацького фестивалю мистецтв 

«Сурми звитяги»; 

     обласного етапу Міжнародного фестивалю – конкурсу 

дитячої та юнацької хореографії «Падіюн – Євро – Данс»; 

     обласного конкурсу календарних хліборобських обрядів 

«Коло Сварога»; 

     обласного конкурсу юних майстерів народних ремесел 

«Природа і творчість»; 

     обласного етапу Всеукраїнської акції «День юного 

натураліста»; 

     щорічної обласної пошуково – краєзнавчої експедиції 

«Донбас екскурсійний»; 

     ІІ (обласного) туру Обласного еколого – краєзнавчого руху 

учнівської та студентської молоді «Донбас заповідний»; 

     святкового концерту до Дня дошкілля; 

 

щомісяця, ІІІ 

декада 

ІІІ декада 

серпня 

ІІІ декада 

серпня – І 

декада вересня 

І декада 

вересня 

ІІ декада 

вересня 

ІІ декада 

вересня 

ІІІ декада 

вересня 

ІІІ декада 

вересня 

вересень 

 

ІІІ декада 

вересня 

ІІІ декада 

вересня 

ІІІ декада 

вересня 

ІІІ декада 

вересня 

ІІІ декада 

Сідашева Т.В. –  

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

25.07.2019; 21.08.2019; 25.09.2019; 

 

24.08.2019; 

 

20.09.2019; 

 

 

07.09.2019; 

 

28.09.2019; 

 

28.09.2019; 

 

20.09.2019; 

 

24.09.2019; 27.09.2019; 

 

30.09.2019; 

 

06.09.2019 – 30.10.2019; 

 

27.09.2019 – 30.09.2019; 

 

23.09.2019 – 30.09.2019; 

 

01.09.2019 – 20.10.2019; 

 

27.09.2019; 
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     навчально – розважального майданчика «Творча молодь 

Донеччини» 

 

вересня 

ІІІ декада 

вересня 

Сідашева Т.В. –  

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

19.09.2019 

 

25.  Організація та проведення заходів щодо сприяння єдності 

українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості 

у цій сфері для дітей – вихованців центрів соціально – 

психологічної реабілітації дітей у мм. Добропілля, Торецьк, 

Слов’янськ, Лиман, Краматорськ та у 

Великоновосілківському районі 

протягом 

кварталу 
 

Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 24.08.2019; 01.09.2019 

 

26.  Організація та проведення заходів до: 

     Дня незалежності України; 

     Дня знань; 

     Дня усиновлення 

 

24 серпня 

01 вересня 

30 вересня 

 

-“- Заходи проведено: 

24.08.2019; 

01.09.2019 

з 27.09.2019 по 29.09.2019 

 

27.  Організація та проведення: 

     циклу заходів з нагоди річниці визволення Північного 

Донбасу від терористичних угрупувань; 

     музейної лабораторії «Museum ArtLab» - дослідницької 

платформи для сучасного українського музею, спільного 

простору для проведення освітніх заходів, виставок, 

досліджень; 

     циклу заходів з нагоди Дня Державного Прапору України; 

     циклу заходів з нагоди Дня незалежності України; 

     обласного пленеру для художників – аматорів «Барвиста 

 

05 липня 

 

І декада серпня 

 

 

 

23 серпня 

24 серпня 

ІІІ декада 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Проведено: 

05.07.2019; 

 

02.08.2019, 03.08.2019; 

 

 

 

23.08.2019; 

24.08.2019; 

29.09.2019; 
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хвиля» (в рамках культурно – мистецької акції «Мистецька 

палітра»; 

     відкритого фестивалю – презентації «Folk.ua», 

м. Волноваха; 

     міжнародної акції «Бібліоніч»; 

     відкритого фестивалю театрального мистецтва 

«Театральна брама»; 

     урочистого заходу з нагоди святкування Всеукраїнського 

дня бібліотек 

 

вересня 

 

13 вересня 

ІІІ декада 

вересня 

І декада вересня 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

фестиваль скасовано; 

 

перенесено на жовтень 2019 року; 

з 04.09.2019 по 10.09.2019; 

 

27.09.2019 

 

28.  Участь у заходах, організованих закладами культури області 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу взято участь у 

25 заходах, організованих 

закладами культури області 

 

29.  Участь у заходах з нагоди: 

     відзначення 5–ої річниці визволення північних міст 

Донецької області від проросійських терористів; 

     відзначення річниці Декларації про державний суверенітет 

України; 

     Дня хрещення Київської Русі – України; 

     відзначення 81–х роковин Великого терору – масових 

політичних репресій 1937 – 1938 років; 

     Дня Державного Прапора України; 

     28 – ї річниці незалежності України; 

     Дня пам’яті захисників України; 

     80 – х роковин початку Другої світової війни; 

     Дня звільнення Донбасу від фашистських загарбників; 

     Дня партизанської слави 

 

 

липень 

 

16 липня 

 

28 липня 

05 серпня 

 

23 серпня 

24 серпня 

29 серпня 

01 вересня 

08 вересня 

22 вересня 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

04.07.2019, 05.07.2019; 

26.07.2019;30.07.2019; 

16.07.2019; 

 

28.07.2019; 

05.08.2019; 

 

23.08.2019; 

24.08.2019; 

29.08.2019; 

01.09.2019; 

08.09.2019; 

22.09.2019 
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30.  Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 

релігійних свят: 

     Різдво св. Йоана Хрестителя (юліанський календар); 

     Святих апостолів Петра і Павла (юліанський календар); 

     Преображення Господнє (григоріанський, римо – 

католицький календар); 

     Курбан Байрам (ісламський календар); 

     Успення (Внебовзяття) Пресвятої Діви Марії 

(григоріанський, римо – католицький календар); 

     Преображення Господнє (юліанський календар); 

     Успіння Пресвятої Богородиці (юліанський календар); 

     Різдво Пречистої Діви Марії (григоріанський, римо – 

католицький календар); 

     Усікновення голови Йоана Хрестителя (юліанський 

календар); 

     Воздвиження Всечесного Хреста Господнього 

(григоріанський, римо – католицький календар); 

     Різдво Пресвятої Богородиці (юліанський календар); 

     Воздвиження чесного і животворящего Хреста (юліанський 

календар) 

 

 

 

 

07 липня 

12 липня 

06 серпня 

 

11 серпня 

15 серпня 

 

19 серпня 

28 серпня 

08 вересня 

 

11 вересня 

 

14 вересня 

 

21 вересня 

27 вересня 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

 

Протягом звітного кварталу 

керівникам релігійних 

організацій, парафії які 

зареєстровані на території, 

підконтрольній Україні, 

надавалась всебічна підтримка в 

організації та проведенні 

релігійних свят 

 

31.  Сприяння громадським організаціям національних меншин 

області у проведенні свят та пам’ятних дат: 

     Міжнародного Дня Голокосту ромів; 

     Міжнародного Дня корінних народів світу; 

 

 

 

 

 

02 серпня 

09 серпня 

 

 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

Розміщено інформаційно-

просвітницькі матеріали на 

офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації 
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