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1.  Про виконання обласної цільової програми 

сприяння розвитку громадянського суспільства 

на 2017 – 2020 роки 

 

липень ТЮРІНА Тетяна - 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

 Розглянуто на засіданні колегії 

22.07.2021 

2.  Про проєкт регіональної цільової програми 

сприяння розвитку громадянського суспільства 

на 2021 – 2025 роки 

 

липень ТЮРІНА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

 Знято з розгляду та перенесно 

розгляд після прийняття Указу ПУ 

«Про Національну стратегію 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2021-2026 

роки», лист від 01.07.2021 

№ 17/5915/0/1-21/0.1 

3.  Інформація про стан впровадження реформи 

місцевого самоврядування в Донецькій області 

 

додатково 

до плану 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

22.07.2021 
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4.  Про хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Донецької області на 

2021 рік у першому півріччі 2021 року 

 

серпень МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

26.08.2021 

5.  Про стан впровадження медичної реформи на 

території Донецької області 

серпень КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

КЛЮШНИКОВ 

Денис – 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Знято з розгляду 

6.  Про програму розвитку інформаційного 

простору Донецької області на 2021 – 2023 роки 

 

серпень ТЮРІНА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

 Розглянуто на засіданні колегії 

23.09.2021 

7.  Про прогноз обласного бюджету на 2022 – 

2024 роки 

 

серпень КОНАКОВА 

Ірина – директор 

Департаменту 

фінансів 

облдерж-

адміністрації 

 Розглянуто на засіданні колегії 

26.08.2021 
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8.  Про стан підготовки підприємств житлово-

комунального господарства та 

електроенергетики області до роботи в осінньо-

зимовий період 

2021 – 2022 років 

вересень ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту  

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

ЛИТВИНОВ 

Артем –директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

МОРОЗ Ігор – 

перший 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

КЛЮШНИКОВ 

Денис – 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.09.2021 

9.  Про Програму пошуку і впорядкування 

поховань жертв війни та політичних репресій 

періоду І-ІІ Світових війн, Визвольних змагань 

1917-1921 років, голодомору 1932-1933, 

1946-1947 років, антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил у Донецькій області на 

2022-2024 роки 

 

вересень ТОЧЕНА 

Вікторія –  

начальник 

управління 

культури і 

туризму облдерж-

адміністрації 

 

КОСТЮНІНА 

Юлія – заступник 

голови облдерж-

адміністрації 

Знято з розгляду 

10.  Про хід виконання регіональної програми 

«Профілактика та лікування серцево – судинних 

та судинно – мозкових захворювань на 2018 – 

2022 роки» 

вересень КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

КЛЮШНИКОВ 

Денис – 

заступник голови 

облдерж-

адміністрації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.09.2021 
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II. Підготовка проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

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

1.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

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

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

 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина – директор 

Департаменту 

фінансів 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: 

від 05.07.2021 № 691/5-21; 

від 22.07.2021 № 756/5-21; 

від 12.08.2021 № 801/5-21; 

від 25.08.2021 № 872/5-21; 

від 02.09.2021 № 899/5-21; 

від 09.09.2021 № 928/5-21; 

від 21.09.2021 № 968/5-21 

 

2.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

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

використання у 2021 році коштів субвенцій з обласного 

бюджету іншим місцевим бюджетам» (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.07.2021 

№ 668/5-21 

 

3.  Про прогноз обласного бюджету на 2022 – 2024 роки 

 

ІІІ декада 

серпня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 31.08.2021 

№ 894/5-21 
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4.  Про підготовку та відзначення в Донецькій області у 2021 

році Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі 

за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України 

ІІ декада серпня ТЮРІНА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.07.2021 

№ 696/5-21 

 

5.  Про ініціативну групу з формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації 

 

І декада вересня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.09.2021 

№ 941/5-21 

 

6.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 лютого 2021 року № 129/5-21 «Про 

підготовку та відзначення в Донецькій області Дня 

Державного Прапору та 30-ї річниці незалежності України» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.08.2021 

№ 789/5-21 

 

7.  Про затвердження Порядку проведення обласного конкурсу 

«Найкращі практики громадського бюджету» у 2021 році 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.08.2021 

№ 841/5-21 

 

 



№№ 
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 7 

8.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 10 червня 2021 року № 569/5-21 «Про 

утворення регіональної Консультативної ради  у справах 

ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників 

України» 

 

додатково до 

плану 

ТЮРІНА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 25.08.2021 

№ 873/5-21 

 

9.  Про підготовку та відзначення в Донецькій області Дня 

захисників і захисниць України у 2021 році 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.09.2021 

№ 996/5-21 

 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

10.  Про затвердження висновків до проєктів рішень сільських, 

селищних, міських рад щодо добровільного 

об’єднання/приєднання територіальних громад (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

Не було потреби 
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11.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30 вересня 2019 року № 1028/5-19 «Про 

утворення конкурсної комісії з оцінювання та визначення 

призерів обласного конкурсу «Кращі практики місцевого 

самоврядування»  

 

вересень МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.09.2021 

№ 954/5-21 

 

12.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2021 рік» (за потреби) 

  

протягом 

кварталу 

-“- Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.07.2021 

№ 685/5-21; 

від 02.08.2021 № 770/5-21; 

від 19.08.2021 № 817/5-21; 

від 06.09.2021 № 913/5-21 

 

13.  Про внесення змін до Перспективного плану формування 

територій громад Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

14.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

реорганізації районних державних адміністрацій, 

розташованих у Покровському районі Донецької області» (за 

потреби) 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 
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15.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

реорганізації районних державних адміністрацій, 

розташованих у Краматорському районі Донецької області» 

(за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 
 

Не було потреби 

16.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

реорганізації районних державних адміністрацій, 

розташованих у Маріупольському районі Донецької області» 

(за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

17.  Про затвердження передавального акту, який складається 

комісією з реорганізації районних державних адміністрацій 

(за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

18.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 09 жовтня 2019 року № 1070/5-19 «Про 

утворення конкурсної комісії з оцінювання та визначення 

призерів обласного конкурсу журналістських робіт на краще 

висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, 

децентралізації влади та кращих практик територіальних 

громад Донецької області» 

 

 

 

 

вересень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.09.2021 

№ 977/5-21 
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19.  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 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано 10 розпорядженнь 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації: 

від 07.07.2021 № 61/7-21-рк; 

від 07.07.2021 № 62/7-21-рк; 

від 07.07.2021 № 63/7-21-рк; 

від 12.07.2021 № 64/7-21-рк; 

від 14.07.2021 № 65/7-21-рк; 

від 12.08.2021 № 72/7-21-рк; 

від 18.08.2021 № 73/7-21-рк; 

від 03.09.2021 № 76/7-21-рк; 

від 28.09.2021 № 79/7-21-рк; 

 

20.  Про затвердження Плану роботи облдержадміністрації на 

2021-2023 роки з виконання завдань, визначених Державною 

стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.08.2021 

№ 798/5-21 

 

21.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

напрямки (заходи) використання у 2021 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на розвиток 

підприємницького середовища, міст, районів та 

територіальних громад області і охорону навколишнього 

природного середовища" 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.09.2021 

№ 961/5-21 

 



№№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 
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22.  Про виконання доручення Прем’єр-міністра України від 

19.07.2021 №19111/66/1-21 «Щодо утворення комісій з 

інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів та об’єктів 

комунальної власності на території відповідних громад» 

 

додатково до 

плану 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.09.2021 

№ 767/5-21 

 

23.  Про внесення змін до Переліку структурних підрозділів 

облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебувають в управлінні обласної ради 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.08.2021 

№ 813/5-21 
 

24.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05 травня 2017 року № 472 «Про конкурсну 

комісію з відбору проектів суб’єктів малого і середнього 

підприємництва»  

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.08.2021 

№ 784/5-21 
 

25.  Про затвердження Порядку проведення рейтингової програми 

«Підприємець року» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.08.2021 

№ 829/5-21 
 

26.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 20 квітня 2021 року № 334/5-21 «Про 

інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 19.07.2021 

№ 733/5-21 

 



№№ 
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27.  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  

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.09.2021 

№ 915/5-21 

 

28.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про 

організацію реалізації деяких положень розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

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

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.09.2021 

№ 917/5-21 

 

29.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

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

«Про забезпечення координації проєктів (програм) 

міжнародної технічної допомоги» (за потреби) 

 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.07.2021 

№ 723/5-21 

 



№№ 

п/п 
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30.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

визначення замовників проектів, що реалізуються у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 
 

Не було потреби 

 

31.  Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії, транспортування її місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової 

енергії 

 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.08.2021 

№ 809/5-21; 

від 20.08.2021 № 827/5-21; 

від 20.08.2021 № 828/5-21; 

від 02.09.2021 № 902/5-21 

32.  Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.09.2021 

№ 956/5-21; від 30.09.2021 

№ 998/5-21 

 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 
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33.  Про погодження інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» на 

2022 рік та плану розвитку (довгострокової інвестиційної 

програми) КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» на 2022-2026 роки 

 

додатково до 

плану 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.07.2021 

№ 680/5-21 

 

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

2021 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарства та комунальну інфраструктуру 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.07.2021 

№ 728/5-21 
 

35.  Про затвердження проектної документації на будівництво 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» (коригування) 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.07.2021 

№ 764/5-21 
 

36.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ 

ПЕРСОНАЛУ 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.08.2021 

№ 788/5-21 
 

37.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 18 травня 2016 року № 405 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.08.2021 

№ 810/5-21 



№№ 
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38.  Про передачу майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Донецької області у комунальну 

власність Олександрівської селищної  територіальної громади 

Краматорського району Донецької області 

 

додатково до 

плану 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 08.09.2021 

№ 922/5-21 

 

39.  Про передачу об’єкту «Будівництво блочно-модульної 

котельні, яка працює на газі, м. Часів Яр» та витрат по ньому 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.08.2021 

№ 883/5-21 

 

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

2021 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.09.2021 

№ 908/5-21 

 

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

2021 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.09.2021 

№ 936/5-21 
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42.  Про надання згоди на передачу блочно-модульної котельні, 

яка працює на газі, з комунальної власності Часовоярської 

міської територіальної громади Бахмутського району 

Донецької області у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Донецької області 

 

додатково до 

плану 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій – директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.09.2021 

№ 974/5-21 

 

43.  Про передачу об’єктів: «Будівництво модульної газової 

котельні за адресою: Донецька область, Волноваський район, 

смт Донське, вул. Заводська, 51» (коригування ІІ) та 

«Будівництво зовнішніх електричних мереж для модульної 

котельні в смт. Донське Волноваського району 

Донецької обл.» (коригування) та витрат по ним 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.09.2021 

№ 975/5-21 

 

44.  Про передачу в оперативне управління газової котельні з 

тепловими мережами у с. Чермалик Маріупольського району 

Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 02.09.2021 

№ 997/5-21 

 

45.  Про комісію із визначення власників корів, овець, та кіз, яким 

надається часткове відшкодування вартості придбаної 

установки індивідуального доїння молока 

липень ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин обл-

держадміністрації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.07.2021 

№ 687/5-21 
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46.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою (ст. 123 Земельного кодексу України, Закон 

України «Про землеустрій»): 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

     Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування НПП «МЕОТИДА»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення в постійне користування ВІЙСЬКОВІЙ 

ЧАСТИНІ 3057 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин обл-

держадміністрації 

Видано 3 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.07.2021 

№ 707/5-21; 

 

від 26.08.2021 № 878/5-21; 

 

 

від 20.09.2021 № 940/5-21 

47.  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 було потреби 

48.  Про передачу, погодження передачі, відмову у передачі 

земельних ділянок в оренду (статті 122, 123 Земельного 

кодексу України) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

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

України «Про землеустрій»): 

     Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки 

ОКП «ДТКЕ»; 

 

 

    Про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 3 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.07.2021 

№ 759/5-21; 

 

від 02.09.2021 № 905/5-21; 
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(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»; 

     Про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості 

ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин обл-

держадміністрації 
 

 

 

від 07.09.2021 № 919/5-21 

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

України «Про землеустрій») 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

51.  Про проведення інвентаризації земельних ділянок державної 

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

     Про проведення інвентаризації земель ВАТ «СОДОВИЙ 

ЗАВОД»; 

 

     Про проведення інвентаризації земель державної власності 

(Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.07.2021 

№ 765/5-21; 

від 28.07.2021 № 765/5-21 

 

52.  Про припинення права користування земельними ділянками 

державної власності (ст. 141 Земельного кодексу України): 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; 

 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою Управлінню Державної автомобільної 

інспекції Головного управління МВС України в Донецькій 

області; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 8 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.07.2021 

№ 715/5-21; 

від 14.07.2021 № 722/5-21; 
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     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою ГУНП в Донецькій області; 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ; 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками Донецькому обласному об’єднанню 

державних підприємств по будівництву, ремонту та 

утриманню автомобільних доріг; 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками Донецькому обласному об’єднанню 

державних підприємств по будівництву, ремонту та 

утриманню автомобільних доріг; 

     Про припинення права постійного користування 

земельними ділянками Донецькому обласному об’єднанню 

державних підприємств по будівництву, ремонту та 

утриманню автомобільних доріг; 

     Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою ДЕРЖАВНІЙ МИТНІЙ СЛУЖБІ 
 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин обл-

держадміністрації 
 

від 19.07.2021 № 734/5-21; 

 

від 18.08.2021 № 812/5-21; 

 

 

від 20.08.2021 № 854/5-21; 

 

 

 

від 07.09.2021 № 920/5-21; 

 

 

 

від 07.09.2021 № 921/5-21; 

 

 

 

від 20.09.2021 № 935/5-21 

53.  Про передачу земельної ділянки державної власності у 

комунальну (комунальної власності у державну) (ст. 117 

Земельного кодексу України): 

     Про передачу земельної ділянки державної власності на 

території м. Мирноград у комунальну власність; 

     Про передачу земельної ділянки державної власності на 

території м. Мирноград у комунальну власність 
 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.07.2021 

№ 740/5-21; 

від 06.08.2021 № 787/5-21 

 

54.  Про подовження терміну дії договорів оренди земельних 

ділянок державної власності (ст. 33 Закону України «Про 

оренду землі») 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 
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55.  Інші розпорядження з земельних питань: 

     Про скасування розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 25 травня 2021 року №509/5-21; 

 

     Про скасування розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 25 травня 2021 року №511/5-21; 

     Про скасування розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації 16 вересня 2019 року №985/5-19; 

     Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) ДП «ШАХТА ІМ. М.С. СУРГАЯ»; 

     Про прийняття земельної ділянки комунальної власності 

на території м. Краматорськ у державну власність; 

     Про прийняття земельної ділянки комунальної власності 

на території м. Маріуполь у державну власність; 

     Про прийняття земельної ділянки комунальної власності 

на території м. Дружківка у державну власність; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ зі 

зміною цільового призначення; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

СЕЛИДІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Квартирно-експлуатаційному відділу міста Луганськ зі 

зміною цільового призначення; 

додатково до 

плану 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин обл-

держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 17 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 16.07.2021 

№ 729/5-21; 

від 22.07.2021 № 755/5-21; 

 

 

від 03.08.2021 № 776/5-21 

 

 

від 12.08.2021 № 804/5-21; 

 

 

від 08.07.2021 № 706/5-21; 

 

від 04.08.2021 № 782/5-21; 

 

від 09.08.2021 № 791/5-21 

 

від 05.07.2021 № 689/5-21; 

 

 

від 05.07.2021 № 690/5-21; 

 

від 14.07.2021 № 720/5-21; 

 

від 20.07.2021 № 744/5-21; 
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     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДП «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК»; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ГУНП в Донецькій області; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК 

«АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДП «СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ»; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДПРЗ-12 ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин обл-

держадміністрації 

 

від 23.07.2021 № 758/5-21; 

 

від 30.07.2021 № 766/5-21; 

 

від 20.09.2021 № 945/5-21; 

 

 

від 20.09.2021 № 946/5-21; 

 

від 28.09.2021 № 983/5-21; 

 

від 28.09.2021 № 984/5-21 

56.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 18 травня 2017 року № 518 «Про 

обласний комітет забезпечення доступності людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно – транспортної 

інфраструктури» 

ІІІ декада 

серпня 

ТЕКЛЮК 

Василь-начальник 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.08.2021 

№ 811/5-21 

 

57.  Про практичне застосування автоматизованої системи 

містобудівного кадастру в просторовому плануванні на 

території Донецької області 

 

І декада серпня -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.08.2021 

№ 792/5-21 
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58.  Про проведення регіонального закритого архітектурного 

конкурсу на території Донецької області 

 

додатково до 

плану 

ТЕКЛЮК 

Василь-начальник 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.08.2021 

№ 886/5-21 

 

59.  Про оголошення регіонального закритого архітектурного 

конкурсу на кращу концепцію з реконструкції нежитлової 

будівлі, розташованої за адресою Донецька область, 

м. Торецьк, вул. Дружби, 27 для створення соціального офісу 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.09.2021 

№ 937/5-21 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

60.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 13 травня 2021 року № 430/5-21 

«Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що будуть 

здійснюватися у 2021 році за рахунок залишків коштів 

місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на 

території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та коштів співфінансування з 

місцевих бюджетів, по яких департамент розвитку базових 

галузей промисловості облдержадміністрації визначено 

головним розпорядником коштів» 

 

 

 

 

ІІІ декада липня ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

Перенесено на ІV квартал 

2021 року 
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61.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 03 лютого 2021 року № 82/5-21 

«Про затвердження Напрямів (заходів) спрямування коштів 

обласного бюджету на дорожнє господарство області у 

2021 році» 

 

ІІІ декада липня ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації: від 23.07.2021 

№ 761/5-21; 

від 19.08.2021 № 822/5-21; 

від 20.09.2021 № 939/5-21 

 

62.  Про організаційні заходи щодо збереження автомобільних 

доріг загального користування та вулиць населених пунктів 

області у 2021 році 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 01.07.2021 

№ 669/5-21 
 

63.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 30 травня 2016 року № 439 «Про 

Регіональну програму з відшкодування частини відсотків за 

кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та 

підвищення енергоефективності для населення Донецької 

області на 2016 – 2021 роки» 
 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.07.2021 

№ 711/5-21 

 

64.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 15 січня 2021 року № 28/5-21 «Про 

напрямки (заходи) використання у 2021 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на енергозабезпечення та 

енергоефективність, дорожньо-транспортний комплекс та 

заходи, по’вязані з наслідками проведення ООС,АТО на 

території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» 

додатково до 

плану 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.07.2021 

№ 716/5-21; 

від 02.08.2021 № 769/5-21; 

від 02.09.2021 № 904/5-21 
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65.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 21 квітня 2021 року № 397 «Про створення 

територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з 

різниці в тарифах 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.07.2021 

№ 747/5-21; 

від 19.08.2021 № 820/5-21; 

від 31.08.2021 № 895/5-21; 

від 08.09.2021 № 923/5-21 

 

66.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 10 квітня 2019 року № 384/5/19 «Про 

затвердження Регіональної програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення Донецької 

області на 2019-2022 роки» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.08.2021 

№ 772/5-21 

 

67.  Про затвердження проектної документації на будівництво за 

робочим проектом капітального ремонту автодороги по 

вулиці Захисників України в м. Покровськ 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.08.2021 

№ 778/5-21 

 

68.  Про погодження проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт пр. Мира від шляхопроводу до вул. 

Купріна у Центральному районі м. Маріуполя» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.09.2021 

№ 949/5-21 
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69.  Про затвердження проектної документації за робочим 

проектом: «Капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення 

«С050336 Від /М-03/ - Гольма - Доломітне - Микитівка на 

ділянці км 0+000 - км 9+500» 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНОВ 

Артем – директор 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.09.2021 

№ 953/5-21 

 

70.  Про затвердження проектної документації на будівництво за 

стадією проектування: робочий проект «Капітальний ремонт 

автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення «С050319 Від /Т-05-13/ - Благодатне - Соледар - 

Володимирівка з під’їздом до Новопетрівки на ділянці 

км 5+100 — км 14+000» 
 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.09.2021 

№ 959/5-21 

 

71.  Про оголошення заказників місцевого значення 

     Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Гірська долина» на території Нікольської селищної 

територіальної громади Маріупольського району Донецької 

області; 

     Про оголошення ландшафтних заказників місцевого 

значення в Маріупольському районі Донецької області; 

     Про оголошення заказників місцевого значення у 

Волноваському районі Донецької області 
 

протягом 

кварталу 

НАТРУС Сергій–

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів облдерж-

адміністрації 

 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.08.2021 

№ 824/5-21; 

від 28.09.2021 № 979/5-21; 

 

від 28.09.2021 № 980/5-21 

 

72.  Про передачу проєктної документації на стадії ТЕО за 

проєктом «Розробка проєкту рекультивації полігону ТПВ в 

м. Краматорськ» та витрат на її розробку 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 08.09.2021 

№ 924/5-21 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

73.  Про затвердження Порядку використання у 2021 році коштів 

субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних 

громад Донецької області на придбання житла, надання 

матеріальної допомоги на придбання житла та надання 

матеріальної допомоги на придбання автомобілів для 

багатодітних сімей 

липень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та масових 

заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 08.07.2021 

№ 703/5-21 

 

74.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 08 травня 2019 року № 479/5-19 

«Про колегію управління сім’ї, молоді та масових заходів 

національно – патріотичного виховання 

облдержадміністрації» 
 

липень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 18.06.2021 

№ 627/5-21 

 

75.  Про затвердження регіональної програми розвитку сімейної, 

гендерної політики та протидії торгівлі людьми в Донецькій 

області на 2021 – 2025 роки 

 

липень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 06.07.2021 

№ 691/5-21 
 

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

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму облдерж-

адміністрації 

Не було потреби 
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77.  Про напрями поточної діяльності управління культури і 

туризму облдержадміністрації: 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 27 лютого 2020 року № 184/5-20; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

     Про внесення змін до напрямків (заходів) використання 

коштів обласного бюджету у 2021 році управлінням культури 

і туризму облдержадміністрації; 

     Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР (М. МАРІУПОЛЬ)»; 

     Про оголошення конкурсу 

 

додатково до 

плану 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму облдерж-

адміністрації 

 

Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації: від 19.08.2021 

№ 819/5-21; 

від 20.08.2021 № 853/5-21; 

 

 

від 31.08.2021 № 896/5-21; 

 

 

від 20.09.2021 № 938/5-21; 

 

 

від 22.09.2021 № 960/5-21 

 

78.  Про розподіл у 2021 році коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно – 

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

серпень ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 13.07.2021 

№ 712/5-21 

 

79.  Про затвердження обсягів регіонального замовлення на 

підготовку фахівців та робітничих кадрів у закладах фахової 

передвищої освіти області на 2021 рік 

 

ІІІ декада липня СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

Перенесено на ІV квартал 

2021 року 
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80.  Про затвердження обсягів регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших 

бакалаврів у закладах професійної (професійно - технічної) 

освіти області на 2021 рік 

 

ІІІ декада липня СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на жовтень 

2021 року 

 

81.  Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у 

сфері дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно – технічної) освіти (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Перенесено на жовтень 

2021 року 

 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

82.  Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КОЛЕДЖ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ІМ. С. БУБКИ»  

 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 01.07.2021 

№ 672/5-21 

83.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області  

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 13.07.2021 

№ 713/5-21 
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84.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації від 19 січня 2021 року № 39/5-21 

 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 13.07.2021 

№ 714/5-21 
 

85.  Про затвердження Статуту ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА 

ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЬ БЕЗТ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ  

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 03.08.2021 

№ 774/5-21 
 

86.  Про передачу майна з балансу Бахмутського дитячого 

заміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник» на 

баланс комунального закладу «Донецький обласний 

спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. 

С.Бубки» 
 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 10.08.2021 

№ 796/5-21 

87.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області  

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 28.08.2021 

№ 884/5-21 
 

88.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 26 грудня 2016 року № 1181 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 30.08.2021 

№ 889/5-21 



№№ 
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89.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної  

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

 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 01.09.2021 

№ 897/5-21 
 

90.  Про виплату одноразових грошових винагород  спортсменам 

та тренерам Донецької області  

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 23.09.2021 

№ 965/5-21 
 

91.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної  

адміністрації від 19 січня 2021 року № 39/5-21 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 24.09.2021 

№ 967/5-21 
 

92.  Про затвердження Програми створення обласного 

(регіонального) страхового фонду документації Донецької 

області на 2021-2023 роки 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдерж-

адміністрації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 02.07.2021 

№ 684/5-21 

 



№№ 

п/п 
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згідно із планом 
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93.  Про утворення робочої групи з підготовки пропозицій щодо 

облаштування державного кордону (лінії розмежування) в 

межах території Донецької області 

 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 21.07.2021 

№ 750/5-21 

 

94.  Про відпуск матеріальних цінностей з регіонального 

матеріального резерву Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 27.07.2021 

№ 763/5-21; від 03.08.2021 

№ 777/5-21 

 

95.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 березня 2016 року № 204 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 20.08.2021 

№ 855/5-21 

 

96.  Про відпуск матеріальних цінностей з регіонального 

матеріального резерву Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 31.08.2021 

№ 893/5-21 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 
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97.  Про закріплення нерухомого майна за департаментом 

цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 

Донецької обласної державної адміністрації 

 

додатково до 

плану 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 20.09.2021 

№ 951/5-21 

 

98.  Про відпуск матеріальних цінностей з регіонального 

матеріального резерву Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 24.09.2021 

№ 969/5-21 

 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

99.  Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 

на робочих місцях у святкові дні 

 

І декада серпня МОСІНА Ольга – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 23.07.2021 

№ 760/5-21 

 

100.  Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 

на ІV квартал 2021 року 
 

ІІІ декада 

вересня 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.09.2021 

№ 981/5-21 



№№ 
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101.  Про нагородження відзнаками облдержадміністрації (за 

потреби) 

протягом 

кварталу 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та з 

питань нагород 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу видано 83 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

102.  Підготовка наказів керівника апарату облдержадміністрації з 

кадрових питань та з питань проходження державної служби 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 106 наказів керівника 

апарату облдержадміністрації 

103.  Про відрядження (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 16 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

104.  Про кадрові питання та питання державної служби (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу видано 15 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

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

таємниці 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр –  

завідувач сектору 

режимно-

секретної роботи 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу видано 4 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації 

106.  Про організацію режимно-секретної роботи 

 

додатково до 

плану 

-“- Протягом кварталу видано 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації 

 

107.  Про здійснення планового аудиту в відділі інформаційно – 

комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації 

І декада вересня ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту облдерж-

адміністрації 

 

Виключено на підставі 

доповідної записки голові 

облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

108.  Про здійснення планового аудиту додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 14.06.2021 

№ 579/5-21 
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109.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 14 червня 2021 року № 579/5-21 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту облдерж-

адміністрації 
 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 25.08.2021 

№ 877/5-21 

 

110.  Про здійснення позапланового аудиту 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 30.08.2021 

№ 888/5-21 

 

111.  Про внесення змін до Переліку працівників структурних 

підрозділів Донецької облдержадміністрації, уповноважених 

діяти в судах України від імені облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

ПОГРЕБНЯК  

Яна - начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 23.07.2021 

№ 762/0/5-21 

 

112.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 13 квітня 2020 року № 374/5-21 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 10.08.2021 

№ 794/0/5-21 
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113.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 23 квітня 2021 року № 355/5-21 

додатково до 

плану 

РУДЕНКО 

Віталій – 

в.о. начальника 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдерж-

адміністрації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 21.09.2021 

№ 955/5-21 

 

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

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

Проведення нарад, інших заходів 
 

 Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації  
 

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

1.  Обласна тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 

«Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат» (за рішенням голови комісії) 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена – директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 27.07.2021, 

31.08.2021, 30.09.2021 
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2.  Організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

Донецькій області державних, регіональних свят та пам’ятних 

дат 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 10.09.2021, 

28.09.2021 

3.  Громадська рада при облдержадміністрації ІІІ декада липня, 

ІІ декада 

вересня 

 

-“- Не проводилось 

4.  Регіональна Консультативна рада у справах ветеранів війни, 

сімей загиблих (померлих) захисників України 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 28.07.2021 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

5.  Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (за потреби) 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

Проведено: 04.08.2021, 

31.08.2021, 06.09.2021, 

20.09.2021 
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6.  Обласний комітет забезпечення доступності людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об'єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури 

 

ІІІ декада 

вересня 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

начальник 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Перенесено на жовтень 2021 року 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

7.  Регіональна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

ІІІ декада 

вересня 

КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 28.09.2021 

 

8.  Засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на 

приміських та міжміських (крім внутрішньорайонних) 

автомобільних маршрутах загального користування 

 

вересень ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 26.08.2021 

9.  Комісія з узгодження обсягу заборгованості з різниці в 

тарифах 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 22.09.2021 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

10.  Обласна комісія з розгляду питань щодо надання 

підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з 

інвалідністю дозволів на право користування пільгами з 

оподаткування, дотацій, фінансової допомоги та цільової 

позики (за потреби) 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 08.07.2021 

11.  Регіональна комісія з визначення даних про заробітну плату 

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

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

12.  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 

13.  Регіональна комісія з визначення статусу осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 10.08.2021, 29.09.2021 

14.  Атестаційна комісія з проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території 

Донецької області 

 

липень -“- Проведено: 07.07.2021, 

29.07.2021, 18.08.2021, 30.09.2021 

15.  Обласний міжвідомчий штаб з координації організації 

оздоровлення та відпочинку дітей 

 

липень -“- Не було потреби 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 40 

16.  Регіональна консультативна рада з реалізації у Донецькій 

області в 2019-2021 роках пілотного проєкту «Створення 

системи надання послуги раннього втручання для 

забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та 

життя» 

 

липень ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 
 

Не було потреби 

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

відпочинку дітей 

 

вересень -“- Не було потреби 

18.  Регіональна комісія для формування пропозицій щодо 

розподілу 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, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

додатково до 

плану 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 30.07.2021 

19.  Робоча група з реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 31.08.2021 
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20.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 

 

щомісяця 

 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 16.09.2021 

21.  Обласна молодіжна рада 

 

липень -“- Проведено 15.07.2021 

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

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 

 

вересень -“- Проведено 15.09.2021 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

23.  Обласна комісія з розгляду питань, пов'язаних з наданням 

грошової компенсації постраждалим, житлові будинки 

(квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ТОКАРЕВА 

Олена - директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 16.07.2021, 

26.07.2021, 19.08.2021, 

09.09.2021 
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24.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за потреби) 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор – 

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 02.08.2021, 

05.08.2021, 17.08.2021, 17.08.2021, 

19.08.2021, 22.08.2021 

25.  Обласна комісія з питань евакуації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено 06.09.2021 

26.  Комісія з відбору претендентів на призначення стипендій 

перспективним спортсменам Донецької області 

 

додатково до 

плану 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 20.07.2021 

27.  Комісія з відбору претендентів на призначення стипендій 

перспективним спортсменам Донецької області 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

 Проведено 25.08.2021 
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СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

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

кварталу 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна –

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено: 15.07.2021, 28.08.2021, 

21.09.2021 

29.  Експертна комісія облдержадміністрації (за потреби) протягом 

кварталу 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдерж-

адміністрації 
 

Не було потреби 

30.  Комісія облдержадміністрації з питань розгляду звернень 

громадян (Указ Президента України від 07 лютого 2008 року 

№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування») 

щомісяця, 

ІV четвер 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 

Проведено: 22.07.2021, 26.08.2021, 

23.09.2021 
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 Засідання колегій: 
 

  

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

1.  Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про підсумки 

виконання місцевих бюджетів області за перше півріччя 

2021 року» 

 

ІІІ декада липня КОНАКОВА 

Ірина –директор 

Департаменту 

фінансів 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 29.07.2021 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації: 

     «Про стан виплати заробітної плати та погашення 

заборгованості із заробітної плати підприємствами житлово – 

комунального господарства Донецької області», «Про 

підсумки роботи зі зверненнями громадян в департаменті 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації за 

перше півріччя 2021 року»; 

     «Про виконання Закону України «Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання» стосовно встановлення 

загальнобудинкових приладів обліку холодної води та 

теплової енергії»; 

     «Про стан підготовки підприємств житлово – 

комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий 

період 2021 – 2022 років» 

 

 

 

 

 

 

липень 

 

 

 

 

 

серпень 

 

 

 

вересень 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій –

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

Проведено: 

 

27.07.2021; 

 

 

 

 

 

27.08.2021; 

 

 

 

28.09.2021 
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КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

3.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

     «Про стан впровадження реформування стаціонарної 

медичної допомоги», «Про хід виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації 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 хід виконання регіональної програми «Профілактика 

та лікування серцево – судинних та судинно – мозкових 

захворювань на 2018 – 2022 роки» 

 

 

ІІІ декада липня 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ декада 

серпня 

КОЛЕСНИК 

Володимир– 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

питання знято з розгляду; 

10.08.2021; 

 

 

 

 

 

 

розглянуто на засіданні колегії 

облдержадміністрації 23.09.2021 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Про 

розвиток професійної (професійно - технічної), фахової 

передвищої освіти» 

ІІІ декада 

вересня 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 27.08.2021 
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5.  Управління культури і туризму облдержадміністрації: «Про 

підготовку установ та закладів культури і мистецтв області до 

роботи в осінньо – зимовий період», «Про готовність 

обласних закладів фахової передвищої освіти у сфері 

культури до нового навчального року» 

ІІ декада серпня 

 

ТОЧЕНА 

Вікторія –

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 19.08.2021 

6.  Донецького обласного центру зайнятості: «Про рекрутингові 

підходи як інструмент оперативного задоволення кадрових 

потреб роботодавців», «Про стан готовності Донецької 

обласної служби зайнятості до роботи в осінньо – зимовий 

період 2021 – 2022 років» 

 

вересень 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено 20.09.2021 

7.  Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області: «Про підсумки роботи органів Пенсійного 

фонду України в Донецькій області у першому півріччі 

2021 року щодо виконання доходної частини бюджету Фонду 

області» 

 

ІІІ декада липня РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

 

 

 

 

Проведено 10.08.2021 
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8.  Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно – 

патріотичного виховання облдержадміністрації: «Про хід 

виконання регіональної цільової соціальної програми 

«Молодь Донеччини» на 2021 – 2025 роки», «Про хід 

виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми» у 

Мар’їнській міській військово – цивільній адміністрації та 

Краматорській міській територіальній громаді», «Про стан 

надання соціальної підтримки та допомоги багатодітним 

сім’ям у Новогродівській та Званівській територіальних 

громадах», «Про діяльність комунального закладу 

«Донецький обласний центр соціально – психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями» 

 

вересень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 28.09.2021 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Державного архіву області: 

     «Про стан виконання основних планових завдань 

архівними установами області», «Про результати 

комплексних перевірок з питань організації діловодства та 

архівного зберігання документів в установах – джерелах 

формування НАФ зони комплектування держархіву області», 

«Про стан контролю за виконанням документів в держархіві 

області»; 

     «Про стан організації діловодства та архівного зберігання 

в територіальних громадах», «Про стан контролю за 

виконанням документів в держархіві області»; 

     «Про підготовку проєкту бюджетного запиту держархіву 

області на 2022 рік», «Про результати комплексних перевірок 

роботи архівних установ», «Про стан контролю за 

виконанням документів в держархіві області» 

 

ІІІ декада липня 

 

 

 

 

 

 

ІІІ декада 

серпня 

 

ІІІ декада 

вересня 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Проведено: 

27.07.2021; 

 

 

 

 

 

 

не проведено; 

 

 

02.09.2021, м. Маріуполь 
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10.  Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації: «Про виконання заходів Регіональної 

цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Донецькій області на 2017-2021 роки та проєкт Регіональної 

цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Донецькій області на 2022-2024 роки», «Про затвердження 

зведених рейтингів за перше півріччя 2021 року», «Про 

роботу Донецького обласного центру фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», «Про стан розвитку баскетболу в 

Донецькій області» (розширене засідання) 

 

ІІ декада 

вересня 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації  

Проведено 10.09.2021 

 

11.  Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації: «Про формування переліку адрес для 

придбання мультифункціональних спортивних майданчиків у 

територіальних громадах Донецької області в рамках 

програми Президента України  «ЗДОРОВА УКРАЇНА», «Про 

проведення заходів щодо охоплення щепленнями проти  

COVID-19 спортсменів і тренерів області» 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 23.07.2021 

 Проведення нарад:    

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

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

голів райдержадміністрацій, керівників військово – цивільних 

адміністрацій з поточних питань розвитку галузі та стану 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 

2022 років 

щомісяця 

 

ГОНЧАРЕНКО 

Сергій –

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

Проведено 14.09.2021 
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2.  Селекторні наради (за потреби) протягом 

кварталу 

ЛІСА Вікторія–

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадастру 

у Донецькій 

області 

 

Проведено: 19.07.2021, 

07.09.2021 

3.  Обласні наради та засідання робочої групи з підготовки 

пропозицій щодо удосконалення адміністративно-

територіального устрою Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 01.07.2021, 03.08.2021, 

19.08.2021, 09.09.2021, 15.09.2021, 

28.09.2021 

 

4.  Нарада в режимі онлайн зі структурними підрозділами 

облдержадміністрації та територіальними підрозділами 

центральних органами виконавчої влади з питань 

обговорення проєкту регіонального плану заходів на 2021 – 

2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на 

території Донецької області 

додатково до 

плану 

ТЕКЛЮК 

Василь-

начальник 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

Проведено 07.09.2021 
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КЛЮШНИКОВ Денис – перший заступник голови облдержадміністрації 

5.  Нарада: «Про хід виконання заходів щодо зниження 

малюкової смертності в Донецькій області за перше півріччя 

2021 року» 

І декада липня 

 

КОЛЕСНИК 

Володимир– 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 10.08.2021 

 

6.  Нарада щодо роботи: 

     сміттєперевантажувальної станції із сортувальним 

обладнанням на території м. Бахмут; 

     сміттєперевантажувальної станції на території 

Добропільської територіальної громади; 

     сміттєсортувальної станції на території Олександрівської 

територіальної громади 
 

 

липень 

 

серпень 

 

серпень 

НАТРУС 

Сергій– 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

12.08.2021; 

 

11.08.2021; 

 

12.08.2021 

 

7.  Виїзні наради щодо стану поводження з відходами: 

     у Званівській сільській територіальній громаді, Сіверській 

міській територіальній громаді; 

     у Світлодарській міській територіальній громаді, 

Соледарській міській територіальній громаді; 

     на території Маріупольського району 

 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено: 

14.07.2021; 

 

16.07.2021; 

 

29.07.2021 
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КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

8.  Наради з: 

     керівниками органів управління освітою територіальних 

громад з питань підготовки до нового навчального року та 

роботи в осінньо – зимовий період, реформування освітньої 

галузі, організації харчування; 

     керівниками закладів професійної (професійно - технічної) 

освіти щодо підготовки до початку нового навчального року 

 

щомісяця, ІІ 

декада 

 

 

ІІ декада серпня 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

14.07.2021, 18.08.2021, 09.09.2021; 

 

 

 

11.08.2021 

9.  Селекторні наради з керівниками структурних підрозділів у 

справах сім’ї та молоді виконавчих органів міських, 

селищних, сільських рад, райдержадміністрацій, військово – 

цивільних адміністрацій 

протягом 

кварталу 

ЗОЛКІНА Лілія- 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 14.07.2021, 11.08.2021, 

08.09.2021 

10.  Обласна нарада директорів базових центрів зайнятості 

Донецької області на тему: «Про підсумки роботи Донецької 

обласної служби зайнятості за перше півріччя 2021 року» 

липень РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

 

Проведено 08.07.2021 
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11.  Нарада щодо підписання Меморандуму про співпрацю в 

галузі культури, мистецтва і туризму між Східним 

оперативно-територіальним об’єднанням Національної 

гвардії України та закладами культури Донецької області 

 

додатково до 

плану 

ТОЧЕНА 

Вікторія –

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено 17.08.2021 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

12.  Відеоконференція з керівниками органів управління 

фізичною культурою і спортом міських, селищних, сільських 

рад, військово-цивільних адміністрацій 

 

щомісяця, 

І декада 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 
 

Проведено: 08.07.2021, 05.08.2021, 

02.09.2021 

13.  Розширена апаратна нарада з керівниками обласних 

організацій, підпорядкованих управлінню фізичної культури 

та спорту облдержадміністрації 
 

щомісяця, 

ІІ декада 

 

-“- 
 

Проведено: 15.07.2021, 05.08.2021, 

10.09.2021 

 Інші заходи:   

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

1.  Забезпечення надходжень до бюджету за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних судів, пов'язаних зі стягненням 

податкового боргу 

 

щомісяця ДОЛГАЛЬОВ 

Віталій - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

Протягом кварталу за 

оперативними даними 

надходження за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних 

судів, пов’язаних зі стягненням 

податкового боргу, склали 

666,3 тис. гривень 
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2.  Надання інформації для проведення моніторингу стану 

розвитку малого та середнього підприємництва (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

ДОЛГАЛЬОВ 

Віталій - 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

ДПС у 

Донецькій 

області 

Департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

інформацію щодо показників 

фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів малого, у т.ч. 

мікро та середнього 

підприємництва (лист 

від 14.09.2021 № 20013/5/05-99-

19-01-31) 

 

3.  Підготовка інформації щодо фактичного стану виконання 

доведених завдань по забезпеченню надходжень коштів до 

бюджетів всіх рівнів за звітний період 

 

щомісяця 
 

-“- До департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

аналітичні матеріали про стан 

виконання доведених завдань по 

мобілізації коштів до бюджетів 

усіх рівнів (листи від 05.07.2021 

№ 14291/5/05-99-19-02-31; 

від 14.07.2021 № 14979/5/05-99-

19-02-31; 

від 05.08.2021 № 16797/5/05-99-

19-02-31; 

від 03.09.2021 № 19235/5/05-99-

19-01-31; від 14.09.2021 

№ 20025/5/05-99-19-02-31) 

 

 

 

 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 54 

4.  Організація та участь в освітніх заходах для інститутів 

громадянського суспільства, громадських рад при органах 

виконавчої влади у рамках розвитку громадянського 

суспільства 
 

протягом 

кварталу 

 

ТЮРІНА 

Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

19.07.2021 – 21.07.2021; 

21.07.2021 – 23.07.2021; 

19.07.2021 – 20.07.2021; 

05.07.2021 – 07.07.2021; 

12.07.2021 – 14.07.2021; 

14.07.2021 – 16.07.2021; 

25.08.2021 – 27.08.2021; 

16.08.2021 – 21.08.2021; 

10.08.2021 – 12.08.2021; 

12.08.2021 – 14.08.2021; 

14.09.2021 – 15.09.2021; 

05.07.2021 – 06.07.2021; 

04.09.2021 

 

5.  Координаційна та організаційно – методична робота щодо 

діяльності громадської ради при облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота проводилась протягом 

кварталу 

 

6.  Координація роботи щодо виконання заходів Регіонального 

плану заходів з увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2025 року у Донецькій області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота проводилась протягом 

кварталу 

 

7.  Участь у заходах, організованих громадськими організаціями 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 29.07.2021; 

20.07.2021; 14.07.2021; 

05.09.2021; 24.08.2021 

 

8.  Засідання ініціативної групи з формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 23.09.2021 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

9.  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» та 05 березня 2002 року 

№ 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями» та постанов Кабінету Міністрів 

України від 11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення 

порядку здійснення службових відряджень за кордон», 

03 грудня 2001 року № 1629 «Про деякі питання 

удосконалення роботи з координації діяльності органів 

виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», 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»  

 

протягом 

кварталу 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

Протягом кварталу візитів не 

проводилось 

 

10.  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» та від 05 березня 2002 року 

№ 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями»  

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Організовано 66 заходів (онлайн 

та офлайн) за участі іноземних 

делегацій 
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11.  Проведення моніторингу: 

     діючих джерел фінансування, у тому числі грантових 

коштів, для реалізації проєктів на території області: з 

виробництва базальтових плит та базальтового волокна, 

виробництва кальцинованої соди, модернізації 

інфраструктури КП «Компанія «Вода Донбасу», будівництва 

сміттєспалювальних заводів; 

     стану інвестиційної діяльності області; 

     стану зовнішньоекономічної діяльності області; 

     реалізації інфраструктурних проєктів та розміщення 

інформації на вебсайті облдержадміністрації; 

     стану реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України Європейського 

інвестиційного банку; 

     виконання облдержадміністрацією Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони; 

     результатів відбору громад області для участі у Проєкті 

«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – УФСІ VІІІ» 

за фінансування Німецького державного банку розвитку 

(KfW); 

     реалізації проєктів, відібраних для реалізації Українським 

Фондом соціальних інвестицій: «Сприяння розвитку 

соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської 

медицини (УФСІ VІІ)», «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури (УФСІ VІ) 
  

 

протягом 

кварталу 

 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

Моніторинг проведено протягом 

кварталу 
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12.  Координація роботи: 

     щодо залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги; 

     з реалізації Проєкту будівництва відділення невідкладної 

медичної допомоги для КНП «Багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування м. Бахмут» за фінансування 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста 

 

протягом 

кварталу 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації  

 

Моніторинг проведено протягом 

кварталу 

13.  Проведення роботи: 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, міськими, селищними, сільськими 

радами, військово-цивільними адміністраціями з реалізації 

проєкту Надзвичайна кредитна програма для відновлення 

України Європейського інвестиційного банку; 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

міськими, селищними, сільськими радами, військово-

цивільними адміністраціями щодо реалізації проєктів за 

участі міжнародних організацій; 

     за підтримки Офісу з просування експорту при 

Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України щодо інформування вітчизняних 

виробників про можливі виставки та поставки продукції на 

зовнішні ринки, освітні заходи з питань торгівлі до інших 

країн; 

 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг проведено протягом 

кварталу 
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     щодо оновлення та внесення змін до Інтерактивної карти 

проєктів соціально – економічного розвитку Донецької 

області; 

     щодо територіального маркетингу, у тому числі 

промоційної діяльності, що має на меті формування 

позитивної ділової репутації мирної сторони Донецької 

області; 

     з підготовки та організації навчальних візитів, у тому числі 

участі у семінарах та тренінгах представників Донецької 

області в рамках Програми із відновлення та розбудови миру 

ООН; 

     щодо опрацювання проєктів планів діяльності, 

меморандумів тощо про співпрацю між 

облдержадміністрацією та міжнародними організаціями 

 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації  

 

14.  Виконання заходів в рамках діяльності Партнерської 

Платформи Донецької області за проєктом «Fit for Partnership 

with Germany» 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

15.  Інформаційний супровід та створення умов для ефективної 

діяльності ради молодих вчених при облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

16.  Моніторинг та формування google – таблиці з реалізації 

інфраструктурних проєктів (будівництво, реконструкція, 

капітальний ремонт), які реалізуються на території Донецької 

області у поточному році за рахунок усіх джерел 

фінансування 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

17.  Супровід проєкту підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва Донецької та Луганської областей 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Погоджено до фінансування 

установами партнерами програми 
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«FinancEast» в рамках проєкту «Підтримка Європейського 

Союзу для Сходу України», що фінансується за рахунок 

коштів ЄС через Німецький банк розвитку KfW та Німецько – 

Український фонд 

 

 ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації  

 

10 інвестиційних проєктів для 10 

МСП 

 

18.  Участь у проведенні роботи в рамках Компоненту «Місцеве 

самоврядування та реформа з децентралізації влади» 

Програми ПРООН щодо створення ділового середовища та 

побудови позитивного інвестиційного іміджу на території 

області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Не проводилось 

 

19.  Підготовка інформаційно – презентаційних матеріалів, які 

доцільно використовувати у переговорному процесі у рамках 

«Нормадського формату» та інших держав – учасниць ОБСЄ, 

в тому числі з метою ефективної протидії поширенню 

російською стороною свідомо неправдивої інформації та 

унеможливлення маніпулювання нею 

 

 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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20.  Засідання обласної містобудівної ради (у разі надходження 

проєктної документації) 

 

протягом 

кварталу 

ТЕКЛЮК 

Василь - 

начальник 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено в режимі онлайн 

17.09.2021 

21.  Проведення аналізу: 

     виробничої діяльності харчових і переробних підприємств 

області; 

     закупівельних цін на сировину та оптово – відпускних цін 

на готову продукцію по переробним підприємствам області 

 

протягом 

кварталу 

 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисло-

вого розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Аналіз проводився протягом 

кварталу 

 

22.  Видача свідоцтв (сертифікатів) племінних (генетичних) 

ресурсів суб’єктам племінної справи в тваринництві 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видача свідоцтв (сертифікатів) 

племінних (генетичних) ресурсів 

суб’єктам племінної справи в 

тваринництві протягом кварталу 

не проводилася  

 

23.  Проведення роз’яснювальної роботи щодо виплати 

спеціальних бюджетних дотацій для розвитку тваринництва з 

Державного бюджету України сільгосптоваровиробникам 

всіх форм власності у 2021 році 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

Здійснено прийом документів від 

суб’єктів господарювання всіх 

форм власності на отримання 

спеціальних бюджетних дотацій 

для розвитку тваринництва з 
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ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромисло-

вого розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 
 

Державного бюджету України за 

напрямами: 

спеціальна бюджетна дотація 

суб’єктам господарювання за 

утримання овець та кіз – 

прийняли участь 7 господарств, 

які здійснюють діяльність в галузі 

вівчарства та козівництва, за 

утримання 853 голів, отримано 

дотації – 712,2 тис. грн; 

спеціальна бюджетна дотація за 

утримання корів усіх напрямів 

продуктивності фермерським 

господарствам та сімейним 

фермерським господарствам – 

прийняли участь 3 фермерських 

господарства, в яких утримується 

91 голова корів, нараховано 

дотації – 455,0 тис. грн; 

спеціальна бюджетна дотація 

корів суб’єктам господарювання, 

які є юридичними особами, за 

приріст поголів’я корів – 

прийняли участь 3 господарства, 

приріст поголів’я корів складає 

131 голова, нараховано дотації – 

3 930,0 тис. грн. 

 

24.  Реалізація плану заходів з виконання Регіональної програми 

сприяння розвитку малого і середнього підприємництва 

протягом 

кварталу 

-“- Робота проводилась протягом 

кварталу 
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25.  Здійснення організаційних заходів щодо використання коштів 

обласного бюджету, передбачених для часткового 

відшкодування вартості придбаних установок 

індивідуального доїння молока 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

20.08.2021 відбулось засідання 

комісії із визначення власників 

корів, овець та кіз, яким надається 

часткове відшкодування вартості 

придбаної установки 

індивідуального доїння молока 

 

26.  Засідання обласної робочої групи по контролю за ходом 

підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-

2022 років 

 

щомісяця ГОНЧАРЕНКО 

Сергій –

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено в режимі-онлайн: 

05.08.2021, 09.09.2021 

27.  Регіональна рада підприємців в Донецькій області 

 

ІІ декада 

вересня 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 23.09.2021 

28.  Проведення засідання з представниками територіальних 

громад та Регіонального відділення Фонду державного майна 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 08.09.2021 
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по Донецькій та Луганській областях стосовно прийняття 

облдержадміністрацією функцій з управління житловим 

фондом, захисними спорудами цивільної оборони (цивільного 

захисту), інженерними спорудами, які у процесі приватизації 

не увійшли до статутних капіталів господарських товариств 

та перебувають у сфері управління державних органів 

приватизації 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

29.  Укладання договорів з органами місцевого самоврядування, 

райдержадміністраціями про передачу права на здійснення 

видатків в рамках Регіональної програми з відшкодування 

частин відсотків за кредитами, залученими на заходи з 

енергозбереження та підвищення енергоефективності для 

населення Донецької області на 2016 – 2021 роки 

протягом 

кварталу 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Укладено 4 договори з 

Бахмутською, Покровською, 

Мирноградською, Маріупольскою 

міськими територіальними 

громадами 

 

30.  Організація роботи із забезпечення поточного 

обслуговування КПВВ 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

поточне обслуговування КПВВ 

 

31.  Координація реалізації проєкту щодо відновлення 

газопостачання міст Мар’їнка і Красногорівка Покровського 

району 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

Координацію здійснено протягом 

кварталу. Створено трасову 

комісію, узгоджено трасу 

газопроводу. За результатами 

відкритих торгів в системі 

Prozorro 20 вересня 2021 року з їх 

переможцем – ТОВ «Теплогаз – 

Сервіс» (м. Запоріжжя) підписано 
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ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

договори на розборку проєктно-

кошторисної документації 

24 вересня проєктуваль-ником 

розпочато геодезичні 

вишукування. 

 

32.  Заходи із закупівлі послуг з: 

     реконструкції, поточного середнього та капітального 

ремонту мостів, автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення області; 

     оформлення права постійного користування земельною 

ділянкою для експлуатації та обслуговування автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення 

Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

-“- Оголошено 37 закупівель. За 

результатами закупівель укладено 

28 договорів 

 

33.  Засідання обласної Робочої групи з питань реформування 

вугільної галузі та трансформації вугільних територій 

 

вересень -“- 

 

Перенесено на листопад 2021 року 

 

34.  Участь в урочистому заході із спецпогашення конверту з 

оригінальною маркою з нагоди відзначення 30 – ї річниці 

незалежності України 

 

 

 

 

 

серпень -“- Проведено 24.08.2021 
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35.  Підготовка переліку об’єктів будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного середнього ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах та штучних споруд на 2021 рік та погодження його з 

Укравтодором 

 

додатково до 

плану 

ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Отримано погодження листи: 

від 12.08.2021 № 3666/2/06-01/09-

1080/08-21; від 14.09.2021 

№ 4105/3/06-01/05-1178/08-21 

36.  Участь в V Форумі місцевого розвитку (м. Трускавець) з 

питання перспектив розвитку вугільних територій 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 02.09.201-03.09.2021 

37.  Аналіз стану використання та освоєння коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у 

2021 році відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік»  

 

щомісяця НАТРУС 

Сергій- 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдерж-

адміністрації 

 

Виконано, листи на Департамент 

фінансів облдержадміністрації 

від 01.07.2021 № 04-17/3102/90-

21; 

від 02.08.2021 № 04-17/3726/90-

21; від 31.08.2021 № 04-

17/4220/90-21 

38.  Підготовка інформації за ІІ квартал 2021 року про хід 

виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2021 рік 

 

 

 

липень -“- Виконано, лист на департамент 

економіки облдержадміністрації 

від 29.07.2021 № 04-19/3683/90-21 
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39.  Проведення атестації: 

     лікарів акушерів – гінекологів (за окремим графіком); 

     лікарів – педіатрів (за окремим графіком); 

     лікарів хірургічного профілю (за окремим графіком); 

     лікарів – стоматологів (за окремим графіком); 

     лікарів з організації охорони здоров’я (за окремим 

графіком); 

     середнього медичного персоналу (за окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдерж-

адміністрації 

Проведено: 

30.09.2021; 

29.09.2021; 

22.07.2021; 16.09.2021; 

17.09.2021; 

22.07.2021; 03.09.2021; 

 

24.09.2021; 

40.  Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Проведено 09.09.2021 

41.  Акредитація закладів охорони здоров’я області 
 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу акредитовано 

32 заклади охорони здоров’я 

області 

 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

42.  Співбесіди з керівниками органів у сфері управління освіти 

та/або уповноваженими працівниками з питань інклюзивної 

освіти територіальних громад 

ІІ декада 

вересня 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 17.09.2021 – 21.09.2021 

 

43.  Серпневий Конгрес освітян ІІІ декада 

серпня 

-“- 

 

Проведено 27.08.2021, 

м. Покровськ 
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44.  Здійснення моніторингу відомостей з Реєстру застрахованих 

осіб Державного соціального страхування щодо виявлення 

ознак тіньової зайнятості. Інформування соціальних 

партнерів 

протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

По виявлених ознаках тіньової 

зайнятості за результатами 

моніторингу відомостей реєстру 

застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування матеріали 

направлені: 

по 2,4 тис. платниках – до органів 

місцевого самоврядування; 

по 4,8 тис. - до територіальних  

органів з питань праці; 

по 1,5 тис. - до органів податкової 

служби 

 

45.  Фінансування пенсійних виплат протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

своєчасне, відповідно до графіка, 

фінансування коштів на виплату  

пенсій в повному обсязі 

 

46.  Забезпечення призначення, перерахунків та нарахування 

пенсій 

 

протягом 

кварталу 

-“- Органами Фонду області 

призначено 47,7 тис. пенсійних 

виплат, проведено 79,9 тис. 

поточних перерахунків 

 

47.  Реалізація завдань з надання електронних послуг через 

вебпортал Пенсійного фонду України, в тому числі 

громадянам, які мають електронний цифровий підпис 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Впродовж кварталу 9,3 тисяч 

громадян отримали електронні 

послуги, 0,1 тис. осіб залучено до 

реєстрації на вебпорталі 

Пенсійного фонду України 
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48.  Переведення паперових пенсійних справ в електронно – 

цифрову форму 

 

протягом 

кварталу 

 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України 

в Донецькій 

області 
 

Протягом кварталу забезпечено 

переведення в електронно - 

цифрову форму 50,8 тис. 

пенсійних справ 
 

49.  Залучення громадян до користування сервісною послугою 

«Автоматичне призначення пенсій» 

протягом 

кварталу 

-“- Прийнято 46,4 тис. анкет на 

автоматичне призначення пенсії, 

призначено 4,3 тис. пенсійних 

справ з набуттям права на 

призначення пенсії 
 

50.  Проведення спільної роботи з роботодавцями та 

застрахованими особами з метою реалізації основних 

положень постанови КМУ від 27.11.2019 №1084 «Про 

запровадження обліку трудової діяльності працівника, 

фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує 

себе роботою самостійно, в електронній формі» 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Прийнято та опрацьовано 

24,7 тис. звернень від 

страхувальників та застрахованих 

осіб щодо «оцифрування» 

трудових книжок 

 

51.  Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 

релігійних свят: 

     Різдво св. Йоана Хрестителя (юліанський календар); 

     Святих апостолів Петра і Павла (юліанський календар); 

     Курбан Байрам (ісламський календар); 

     Успіння (Внебовзяття) Пресвятої Діви Марії 

(григоріанський, римо-католицький календар); 

     Преображення Господнє (юліанський календар); 

 

 

07 липня 

12 липня 

20 липня 

15 серпня 

 

19 серпня 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

Протягом кварталу керівникам 

релігійних організацій, парафії, 

які зареєстровані на території, 

підконтрольній Україні, 

надавалась всебічна підтримка в 

організації та проведенні 

релігійних свят 

https://risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/relig_calendars/69559/
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     Успіння Пресвятої Богородиці (юліанський календар); 

     Усікновення голови Йоана Хрестителя (юліанський 

календар); 

     Воздвиження Хреста Господнього (григоріанський, римо-

католицький календар); 

     Різдво Пресвятої Богородиці (юліанський календар); 

     Суккот («Курені») (юдейський календар); 

     Воздвиження чесного і животворящого Хреста 

(юліанський календар) 
 

28 серпня 

11 вересня 

 

14 вересня 

 

21 вересня 

21 – 27 вересня 

27 вересня 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

52.  Сприяння громадським організаціям національних меншин 

області у проведенні: 

     Міжнародного Дня Голокосту ромів; 

     Міжнародного Дня корінних народів світу; 

     Дня вшанування пам’яті жертв у Бабиному Яру 
 

 

 

02 серпня 

09 серпня 

29 вересня 

-“- Протягом кварталу здійснено 

сприяння громадським 

організаціям національних 

меншин області: 28.09.2021; 

29.09.2021 

53.  Проведення обласного фахового конкурсу «Краща бібліотека 

Донеччини 2021: сучасні культурні послуги» 
 

серпень – 

вересень 

-“- Проведено 23.09.2021 – 24.09.2021  

54.  Проведення культурно – мистецької акції з показу: 

     вітчизняних кінофільмів та мультфільмів мешканцям 

прифронтових міст та сіл області; 

     театральних вистав, концертних програм тощо 

військовослужбовцям, мешканцям прифронтових міст і сіл 

області та у закладах соціального спрямування 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено: 

5 кінопоказів вітчизняних фільмів 

(смт Миронівський, м. Мар’їнка, 

м. Світлодарськ); 

виїзний показ театральних вистав 

не проводився у зв'язку з 

карантинними заходами 
 

55.  Інвентаризація та створення облікової документації на 

археологічні об’єкти 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснено моніторинг технічного 

стану 6 пам’яток археології 

(кургани), облікова документація 

не складалася 

https://risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/relig_calendars/69559/
https://risu.org.ua/ua/index/resourses/calendar/relig_calendars/69559/
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56.  Здійснення державної реєстрації юридичних осіб – релігійних 

організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 
 

Здійснено 8 державних реєстрацій 

змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

 

57.  Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини 

 

ІІІ декада 

серпня 

-“- Проведено 06.09.2021 

58.  Організація та проведення безкоштовного показу 

документальних, художніх та патріотичних фільмів до 

знаменних та пам’ятних дат в історії України 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 13 кінопоказів 

художніх та патріотичних фільмів 

59.  Створення відеороліків: 

     які розповідають про привабливі туристичні об’єкти 

Донецької області в межах проєкту «Нетипова типова 

Донеччина» (Форест – парк (Волноваський район), «Візит – 

центр» Регіонального ландшафтного парку 

«Краматорський»); 

    «Destination Донеччина» 

 

 

протягом 

кварталу 

 

 

 

27 вересня 

-“- Протягом кварталу підготовлено 

відеоролики та розміщено на 

офіційному вебсайті 

облдержадміністрації  

60.  Сприяння громадській організації у проведенні інклюзивного 

фестивалю дитячої творчості «Майбутнє Донеччини» 

(Покровський район) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 09.07.2021 – 11.07.2021 

 

61.  Підготовка та експонування виставки «Політичні репресії 

проти населення Донецької області наприкінці 1920-х – у 

1930-ті рр.» 

серпень – 

вересень 

-“- Проведено 24.08.2021 
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62.  Організація та проведення першого міжрегіонального 

бібліотечного форуму «Бібліотека в сучасному форматі: 

професійні ідеї, творчі проєкти» 

 

30 вересня ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено 23.09.2021 – 24.09.2021 

63.  Експонування виставки «Нью – Йорк – Іловайськ: Вибір» 

 

03 липня – 

11 серпня 
 

-“- 

 

Проведено 03.07.2021 – 11.08.2021  

64.  Проведення археологічної студії «Донеччина: здобутки та 

перспективи» 
 

15 серпня -“- Проведено 13.08.2021 

65.  Проведення банерної вистави «Українська революція 1917 – 

1921: регіональний вимір» 
 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 08.07.2021 

66.  Проведення: 

     конкурсу відеороликів серед молодіжних центрів 

Донецької області «Живі історії героїв сучасності» до Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 

     конкурсу есе «Мій герой» - висвітлення прикладів 

героїзму захисників України; 

     онлайн – сінемології до Дня незалежності України 

серпень ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

протягом серпня; 

 

 

 

10.08.2021 – 29.08.2021; 

 

протягом серпня 

 

67.  Старт обласного проєкту «Розбудова мережі центрів 

молодіжного волонтеріату», м. Святогірськ 

серпень -“- Проведено 20.08.2021 
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68.  Проведення: 

     обласного відкритого форуму творчої та обдарованої 

молоді «ART – UKRAIN» -« SUNLAKES»; 

     обласного скаутського табору 

 

додатково до 

плану 

ЗОЛКІНА 

Лілія–начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

20.07.2021 – 25.07.2021; 

 

14.08.2021 – 18.08.2021 

69.  Пластовий юнацький освітньо – митсецкий патріотичний 

табір «Степовий обрій» 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 19.07.2021 – 27.07.2021 

70.  Обласний молодіжний форум «Схід – Захід: Міжрегіональне 

партнерство» 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 14.09.2021 – 17.09.2021 

71.  Пластовий юнацький табір в м. Волноваха 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено 18.09.2021 

72.  Засідання комісії по відбору навчальних закладів для 

організації професійного навчання зареєстрованих 

безробітних та їх проживання під час навчання (за потреби) 

протягом 

кварталу 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Не було потреби 

73.  Проведення загальнообласного ярмарку вакансій 

 

серпень -“- Проведено 12.08.2021 
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ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

74.  Засідання: 

     експертно-перевірної комісії державного архіву області; 

 

     Науково-методичної ради державного архіву Донецької 

області 

 

щомісяця, ІІІ 

декада 

ІІІ декада 

серпня, 

ІІІ декада 

вересня 

 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Проведено: 

08.07.2021, 22.07.2021, 06.09.2021; 

 

10.09.2021, 30.09.2021 

75.  Координаційна рада за участю громадських організацій 

(федерацій) з видів спорту Донецької області 

 

ІІІ декада 

серпня 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 09.09.2021 

76.  Атестаційна комісія з визначення кваліфікаційного рівня 

тренерів (тренерів – викладачів) для присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

 

щомісяця, ІІІ 

декада 

-“- Проведено: 30.07.2021, 03.09.2021 

77.  Зустріч голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації зі спортсменами та 

тренерами області з нагоди відзначення професійного свята - 

День тренера 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 19.07.2021 

78.  Координаційна рада розвитку фізичної культури та спорту 

серед осіб з інвалідністю 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 29.09.2021 
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79.  Організація надання допомоги населенню відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року 

№ 21 «Про затвердження Порядку надання гуманітарної та 

іншої допомоги населенню Донецької та Луганської 

областей» 

протягом 

кварталу 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу проводилось 

поповнення регіонального 

матеріального резерву Донецької 

області будівельними матеріалами 

та паливом 

 

80.  Організація, координація та сприяння операторам 

розмінування та суб’єктам протимінної діяльності у 

забезпеченні безпечного проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

 

додатково до 

плану 

-“- Протягом кварталу опрацьовано 

159 заявок на проведення робіт 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

81.  Організаційне забезпечення участі міських, селищних, 

сільських голів, голів райдержадміністрацій, керівників 

військово – цивільних адміністрацій області у заходах, які 

проводяться в облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Засідання колегії 

облдержадміністрації в режимах 

онлайн та офлайн: 22.07.2021; 

26.08.2021; 23.09.2021; 

нарада в режимі онлайн під 

головуванням Віце-прем'єр-

міністра України – Міністра з 

питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

ОЛЕКСІЯ Резнікова 13.09.2021 
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82.  Забезпечення виконання протокольних заходів та 

організаційне забезпечення: 

     робочих поїздок вищих посадових осіб України, керівників 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

до області; 

     робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації до територіальних 

громад, районів області 

 

протягом 

кварталу 

 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне забезпечення участі 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

Кириленка П.О. у заходах: 

під час візиту Міністра у справах 

ветеранів України Юлії Лапутіної 

до Донецької та Луганської 

областей (05.07.2021-09.07.2021); 

під час робочої поїздки Міністра 

освіти і науки України 

Шкарлета С.М. до Донецької 

області (16.07.2021 м. Маріуполь); 

під час робочої поїздки 

Президента України 

В.О. Зеленського до Донецької 

області (30.07.2021 мм. Авдіївка, 

Краматорськ); 

під час робочої поїздки Голови 

Верховної Ради України 

Д. Разумкова до району 

проведення ООС (30.08.2021); 

під час робочої поїздки Міністра 

розвитку громад та територій 

України О. Чернишова до 

Донецької області (01.09.2021 

мм. Авдіївка, Новогродівка). 

Організаційне забезпечення участі 

першого заступника голови 

облдержадміністрації Мороза І.В. 
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МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у заходах під час робочої поїздки 

Віце-прем’єр-міністра України – 

Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

України О.Резнікова до Донецької 

області (13.09.2021 м. Маріуполь). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації Кириленка П.О. в 

міста та райони області: 

по м. Краматорськ для відкриття 

локації соціального проєкту 

«Активні парки – локації здорової 

України» (11.07.2021); 

до м. Лиман (15.07.2021); 

до м. Торецьк для участі у заходах 

з нагоди 7-ої річниці звільнення 

міста Торецьк від російської 

окупації (21.07.2021); 

до м. Маріуполь (06.08.2021); 

до м. Курахове для участі в 

урочистостях з нагоди відкриття 

відділу поліції № 2 Покровського 

РУП (22.08.2021); 

по м. Краматорськ для участі у 

заходах з нагоди Дня Державного 

Прапору України та до 

м. Святогірськ для відкриття 
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МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реалізованого проєкта 

«Будівництво корпусу відділення 

фізичної та реабілітаційної 

медицини в м. Святогірськ» в 

КНП «Обласний госпіталь для 

ветеранів війни м. Святогірська» 

(23.08.2021); 

до м. Маріуполь для участі у 

заходах з нагоди 30-ї річниці 

Незалежності України 

(24.08.2021); 

по м. Краматорськ для урочистого 

відкриття хокейного матчу на 

церемонії відкриття Відкритого 

Кубку Донбасу 2021 (27.08.2021); 

до м. Торецьк, для участі в 

урочистих заходах з нагоди 

святкування Дня шахтаря, 

м. Краматорськ для робочої 

зустрічі із Першим заступником 

Міністра економіки України 

Гринюком Володимиром 

Олексійовичем, м. Соледар для 

ознайомлення з діяльністю 

ДП «Артемсіль», (28.08.2021); 

по м. Краматорськ для урочистого 

вручення техніки для збору ТПВ 

(23.09.2021); 

до м. Маріуполь під час візиту 

Міністра освіти і науки України 
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МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Шкарлета та заступника 

Міністра розвитку громад та 

територій України І. Лукері 

(24.09.2021); 

по м. Краматорськ для участі у 

заходах до Дня міста Краматорськ 

(25.09.2021); 

до м. Лиман для участі у відкритті 

спортивного комплексу з 

велосипедного спорту, 

збудованого в рамках 

національної програми 

Президента України «Велике 

будівництво» (28.09.2021). 

Організаційне забезпечення 

робочої поїздки заступника 

голови облдержадміністрації 

Костюніної Ю.О. до м. Лиман для 

відкриття комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Лиманської міської ради 

(04.08.2021). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок заступника 

голови облдержадміністрації 

Філашкіна В.С. для представлення 

новопризначених керівників 

військово-цивільних 

адміністрацій до: смт Мирне 

Волноваського району 
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МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

(01.07.2021); 

смт Ольгинка Волноваського 

району (08.07.2021); 

м. Світлодарськ Бахмутського 

району (04.08.2021); 

м. Слов’янськ Краматорського 

району (05.08.2021); 

по м. Краматорськ для участі у 

заходах з нагоди вшанування 

захисників України, які загинули 

за суверенітет, незалежність та 

територіальну цілісність України 

(28.08.2021). 

 

83.  Проведення аналізу за перше півріччя 2021 року: 

     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 2021 рік; 

     стану роботи зі здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у Донецькій області 

 

ІІІ декада липня 

 

-“- 

 

Аналіз підготовлено: 

30.07.2021; 

 

26.07.2021; 

 

 

 

26.07.2021 

 

84.  Підготовка аналізу виконання плану роботи 

облдержадміністрації на ІІ квартал 2021 року 

до 20 липня -“- Аналіз виконання плану роботи 

облдержадміністрації на ІІ квартал 

2021 року підготовлено 19.07.2021 
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85.  Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за ІІ квартал 2021 року 

липень 

 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом липня 2021 року 

проведено аналіз стану 

виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах 

облдержадміністрації, 

територіальних органах 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за 

ІІ квартал 2021 року 

 

86.  Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 

реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 

 

протягом 

кварталу 

 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдерж-

адміністрації 

 

Робота проводилася протягом 

кварталу 

 

87.  Організація проведення вручення державних та урядових 

нагород України, відзнак облдержадміністрації видатним 

працівникам Донецької області 

протягом 

кварталу 

 

ОГДАНСЬКА 

Тетяна – 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдерж-

адміністрації 

Протягом кварталу проведено 3 

заходи: 23.08.2021, 03.09.2021, 

09.09.2021 
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88.  Розробка: 

     плану заходів із забезпечення захисту інформації в 

інформаційно – телекомунікаційному середовищі апарату 

облдержадміністрації; 

     документації щодо створення та впровадження 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованих 

системах класу 1 та класу 3 в апараті облдержадміністрації; 

     технічного завдання інформаційно – аналітичної системи 

«Комунальна власність» 

 

протягом 

кварталу 

РУДЕНКО 

Віталій – 

в.о. начальника 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдерж-

адміністрації 

 

Роботи проводились протягом 

кварталу 

89.  Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 

апараті облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

90.  Підтримка роботи в системі електронної корпоративної 

пошти між структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування 

та апарату облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

91.  Технічна підтримка роботи серверів облдержадміністрації 

(сервер вебсайтів, поштовий сервер, файловий сервер, сервер 

електронного документообігу та ІP-телефонії 

облдержадміністрації) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

92.  Технічна підтримка роботи мережевого обладнання, 

проведення нарад, конференцій, семінарів, засідань колегії 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 
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93.  Складання статистичних звітів 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 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 

 

Направлені статистичні звіти та 

аналітичні довідки про підсумки 

роботи із зверненнями громадян: 

09.07.2021; 

14.07.2021; 

28.07.2021 

94.  Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про 

підсумки роботи із запитами на публічну інформацію для 

надання Офісу Президента України 

 

до 15 липня -“- Проведено 08.07.2021 

95.  Прийняття і узагальнення статистичних звітів, що надійшли 

до облдержадміністрації за перше півріччя 2021 року від 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області щодо: 

     роботи зі зверненнями громадян та аналіз звернень 

громадян; 

     забезпечення доступу до публічної інформації та аналізів 

запитів на публічну інформацію 

 

до 05 липня -“- Прийнято та узагальнено 

статистичні звіти за перше 

півріччя 

96.  Аналіз підсумків роботи телефонного зв’язку з населенням 

«Гаряча лінія» за попередній місяць та підготовка відповідної 

довідки голові облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово – цивільної адміністрації 

 

щомісяця, І 

декада 

-“- Робота проводилась протягом 

кварталу 
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97.  Складання довідки за результатами проведення державною 

установою «Урядовий контактний центр» моніторингу 

розгляду облдержадміністрацією звернень на урядову 

«Гарячу лінію» 

 

щомісяця, ІІ 

декада 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 
 

Робота проводилась протягом 

кварталу 

98.  Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 

робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу вжито 

необхідних заходів щодо 

недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час 

проведення будь-яких видів 

секретних робіт та відвідування 

облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

99.  Подання на державну реєстрацію розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації до Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків), які носять міжвідомчий 

характер або можуть зачіпати інтереси населення, та 

забезпечення їх оприлюднення в установленому 

законодавством порядку 

 

 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Забезпечено подання на державну 

реєстрацію 11 розпоряджень 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 
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100.  Проведення відбору об’єктів аудиту на підставі ризик – 

орієнтованого планування 

 

протягом 

вересня 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія – 

завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту облдерж-

адміністрації 

 

Робота проводилась протягом 

кварталу 

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

заходів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  

та надання їм методичної допомоги 

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

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

1.  Надання оперативної консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації, фінансовим органам 

райдержадміністрацій та виконавчим комітетам міських, 

селищних, сільських рад з питань, що належать до 

компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

КОНАКОВА 

Ірина –директор 

Департаменту 

фінансів 

облдерж-

адміністрації 

 

Оперативна консультативна 

допомога надавалася протягом 

кварталу 

 

2.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України: 

     про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 

     про забезпечення участі громадськості у роботі 

громадських рад при виконавчих органах місцевих рад 

 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА Тетяна– 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

Консультативна допомога 

надавалась протягом кварталу 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

3.  Надання методичної допомоги виконавчим органам 

сільських, селищних, міських рад, райдержадміністраціям 

щодо: 

     виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 

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

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг»; 

     реалізації проєкту «Розвиток мережі Центрів надання 

адміністративних послуг, підвищення якості і доступності 

надання адміністративних послуг суб`єктам підприємницької 

діяльності та мешканцям Донецької області» 

 

протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

4.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам 

облдержадміністрації, які здійснюють управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебуває в управлінні обласної ради, з питань виконання 

повноважень, передбачених Законом України «Про 

військово-цивільні адміністрації» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

5.  Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, 

структурним підрозділам облдержадміністрації, 

господарським товариствам стосовно: 

     реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно об’єктів державного майна, які перебувають у сфері 

управління облдержадміністрації; 

     підготовки інформації для внесення змін до Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 

«Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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державної власності» по об’єктах державного майна, які 

перебувають у сфері управління облдержадміністрації 

 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 
 

6.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо: 

     організації роботи з підготовки до Антимонопольного 

комітету України повідомлень про державну допомогу 

суб’єктам господарювання; 

     планування та здійснення публічних закупівель; 

     розробки інвестиційних програм і проєктів, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

7.  Надання методичної допомоги територіальним громадам 

щодо роз’яснень Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

8.  Надання консультативної допомоги міським, селищним та 

сільським головам, представникам територіальних громад з 

питань формування та розвитку територіальних громад 

області 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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9.  Надання методичної та практичної допомоги: 

     місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації, підприємствам, які мають намір 

впровадження інвестиційних проєктів, з питань активізації 

інвестиційної діяльності, підготовки бізнес-планів 

перспективних інвестиційних проєктів, реалізації 

інвестиційних проєктів; 

     місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації з питань здійснення зовнішніх зносин 

(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» та 05 березня 2002 року № 217/2002 «Про 

Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевими державними 

адміністраціями»; 

     органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування з питань науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інтелектуальної власності, виставково-конгресної 

діяльності, маркетингу територій; 

     відносно залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги щодо підтримки реалізації 

проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

придбані за кошти міжнародної технічної допомоги 

 

 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Методична та практична допомога 

надавалась протягом кварталу 
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10.  Надання методичної та практичної допомоги з питань 

внесення наданих матеріалів до баз даних містобудівного 

кадастру, ведення містобудівного кадастру, розроблення 

містобудівної документації та з питань організації роботи 

служби містобудівного кадастру: 

     Соледарській міській територіальній громаді; 

     Шахівській сільській територіальній громаді; 

     Дружківській міській територіальній громаді; 

     Костянтинівській міській територіальній громаді 

 

додатково до 

плану 

ТЕКЛЮК 

Василь –  

начальник 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Допомогу надано: 

 

 

 

 

03.08.2021, 24.09.2021; 

29.07.2021; 

12.08.2021, 28.09.2021; 

29.07.2021 

11.  Надання методичної та практичної допомоги виконавчим 

комітетам міських, селищних, сільських рад, підприємствам 

агропромислового комплексу, фермерським господарствам 

щодо порядку використання коштів, які надходять із 

Державного бюджету на фінансування загальнодержавних 

програм 

 

протягом 

кварталу 

ЧАГАН Артем – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдерж-

адміністрації 

 

Методична і практична допомога 

надавалась протягом кварталу 

12.  Надання практичної допомоги сільгосппідприємствам усіх 

форм власності в організації: 

     проведення збирання сільськогосподарських культур 

урожаю 2021 року; 

     робіт з підготовки ґрунту та проведенні сівби озимих 

культур під урожай 2022 року 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалась 

протягом кварталу 
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13.  Здійснення контролю за виконанням Новодонецькою 

селищною радою делегованих повноважень органів 

виконавчої влади відповідно до п. «б» частини першої ст. 33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

повноваження у сфері регулювання земельних відносин 

01 – 24 вересня ЛІСА Вікторія -  

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеока-

дастру у 

Донецькій 

області 
 

Проведено 24.09.2021 

 

КЛЮШНИКОВ Денис - заступник голови облдержадміністрації 

14.  Аналіз інформацій лікувально – профілактичних закладів 

щодо виконання програм соціально – економічного розвитку 

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

Новогродівській міській раді 

ІІІ декада 

вересня 

КОЛЕСНИК 

Володимир – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдерж-

адміністрації 
 

Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

 

15.  Перевірка забезпечення розвитку всіх видів медичного 

обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі 

лікувальних закладів усіх форм власності на території 

Новогродівської міської ради 
 

ІІІ декада 

вересня 

-“- Не проводилось у зв’язку з 

карантином 

 

16.  Моніторинг та контроль підготовки закладів охорони 

здоров’я та закладів медичної освіти до осінньо – зимового 

періоду 2021 – 2022 років 

 

протягом 

кварталу 

-“- Контроль за виконанням заходів 

здійснювався протягом кварталу. 

На заклади охорони здоров’я 

направлені листи від 15.07.2021 

№ 01-20/2768/0/70-21; 

від 03.08.2021 №01-17/3359/ 0/71-

21 
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17.  Перевірка делегованих повноважень виконавчому комітету 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

здійснення відповідно до законодавства контролю за 

належною експлуатацією та організацією обслуговування 

населення підприємствами транспорту 

серпень ЛИТВИНОВ 

Артем – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 31.08.2021 

 

18.  Моніторинг стану виплати заробітної плати на державних 

вугледобувних підприємствах області 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснено щотижневий 

моніторинг. 29.09.2021 проведено 

засідання Міжвідомчої робочої 

групи для розгляду ситуації з 

виплатою ЗП на державних 

вугледобувних підприємствах  

 

19.  Надання методичної допомоги Новогродівській міській раді в 

опрацюванні питань щодо газифікації міста 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 02.08.2021 

КОСТЮНІНА Юлія - заступник голови облдержадміністрації 

20.  Здійснення перевірок установ, що здійснюють демонстрацію 

фільмів, щодо додержання вимог законодавства у галузі 

кінематографії 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу (щомісяця) 

систематично здійснюються 

перевірки 10 установ, що 

здійснюють демонстрацію фільмів 

щодо додержання вимог 

законодавства у галузі 

кінематографії 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 91 

21.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України в галузі культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

 

протягом 

кварталу 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

Допомогу надано: 27.07.2021, 

30.07.2021, 12.08.2021, 17.08.2021, 

02.09.2021, 10.09.2021, 17.09.2021, 

22.09.2021 

22.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з 

питань: 

     організації роботи на порталі інформаційної системи 

управління освітою; 

     ліцензування закладів загальної середньої та дошкільної 

освіти; 

 

     впровадження інформаційної системи управління освітою 

(ІСУО) закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

області 

 

 

 

 

щомісяця, ІІІ 

декада 

щомісяця, ІІ 

декада 

 

щомісяця, ІІІ 

декада 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

Консультативна допомога 

надавалась: 

 

протягом кварталу; 

 

12.07.2021 – 17.07.2021, 

10.08.2021 – 13.08.2021, 

13.09.2021 – 17.09.2021; 

14.07.2021, 18.08.2021, 09.09.2021 

23.  Моніторинг: 

     стану готовності закладів освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в 

управлінні обласної ради, закладів професійної (професійно – 

технічної) до початку навчального року; 

     стану реалізації проєктів за освітніми об’єктами, 

внесеними до Національної програми «Велике будівництво»; 

     роботи освітніх центрів «Крим – Україна», «Донбас – 

Україна»; 

 

серпень 

 

 

 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг проведено: 

13.08.2021 – 25.08.2021; 

 

 

 

щотижнево; 

 

15.07.2021 – 23.09.2021; 
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     усунення порушень з пожежної безпеки у закладах освіти 

області; 

     реалізації інфраструктурних проєктів в освітній сфері у 

2021 році; 

     працевлаштування випускників закладів професійної 

(професійно - технічної) освіти області» 

 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

15 – 25 числа, щомісяця; 

 

щотижнево; 

 

протягом кварталу 

24.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам 

соціального захисту населення місцевих рад, військово – 

цивільних адміністрацій з питань надання пільг, компенсацій, 

житлових субсидій 

 

протягом 

кварталу 

 

ТОКАРЕВА 

Олена - 

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдерж-

адміністрації 

 

Допомогу надано: 

06.05.2021 Бахмутській 

райдержадміністрації; 

07.09.2021 Маріупольській 

райдержадміністрації; 

16.09.2021 управлінню праці та 

соціального захисту населення 

Краматорської міської ради 
 

25.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Селидівської міської ради делегованих повноважень органів 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: організація 

роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх 

серпень ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 26.08.2021 

 

26.  Вивчення системи роботи служби у справах дітей 

Слов’янської міської ради 

 

 

 

липень -“- Проведено 30.07.2021 
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27.  Перевірка умов проживання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу та дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах та виховуються у сім’ях 

патронатних вихователів у: 

     м. Слов’янськ; 

     м. Селидове; 

     м. Часів Яр; 

     смт Удачне Покровського району 

 

 

 

 

 

липень 

серпень 

серпень 

вересень 

 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 
 

Проведено: 

 

 

 

 

26.05.2021; 

26.08.2021; 

01.09.2021; 

01.09.2021 

28.  Надання методичної допомоги щодо соціального захисту 

дітей: 

     Часовоярській міській територіальній громаді; 

     Удачненській селищній територіальній громаді 

 

 

серпень 

вересень 

 

-“- Проведено: 

 

01.09.2021; 

01.09.2021 

29.  Надання службі у справах дітей Святогірської міської ради 

методичної та практичної допомоги 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 11.08.2021 

30.  Комплексна перевірка організації роботи Мирноградського 

міського центру зайнятості 

 

вересень РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

 

 

 

 

Проведено 28.09.2021 – 01.10.2021 
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31.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам у 

справах сім’ї та молоді: 

     Мар’їнської міської військово – цивільній адміністрації; 

     Краматорської міської територіальної громади; 

     Новогродівської міської територіальної громади; 

     Званівської сільської територіальної громади; 

     Слов’янської міської територіальної громади 

 

 

 

липень 

липень 

серпень 

серпень 

вересень 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно – 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Допомогу надано: 

 

06.09.2021; 

29.07.2021; 

27.08.2021; 

17.09.2021; 

23.07.2021 

32.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Добропільської міської ради делегованих повноважень 

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

першої ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: забезпечення здійснення передбачених 

законодавством заходів щодо поліпшення житлових і 

матеріально-побутових умов багатодітних сімей 

 

серпень -“- Проведено 24.09.2021 

33.  Проведення аналізу існуючої мережі установ, які праціюють з 

молоддю, у тому числі моніторинг діяльності молодіжних 

центрів та наметових таборів відпочинку для молоді на 

території: 

     Маріупольської міської територіальної громади; 

     Лиманської міської територіальної громади; 

     Краматорської міської територіальної громади; 

     Мирноградської міської територіальної громади; 

     Нікольської селищної територіальної громади; 

     Мар’їнської міської військово – цивільної адміністрації 

 

 

 

 

 

липень 

липень 

серпень 

серпень 

вересень 

вересень 

-“- Проведено: 

 

 

 

13.09.2021; 

13.08.2021; 

10.07.2021; 

01.09.2021; 

13.09.2021; 

06.09.2021 
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34.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Краматорської міської ради делегованих повноважень органів 

виконавчої влади відповідно до пп. 9 п. «б» частини першої 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: участь у вирішенні колективних трудових спорів 

(конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, 

розташованих на відповідній території 

 

вересень ХІМЧАК Артур- 

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 20.09.2021 – 22.09.2021 

35.  Надання методичної допомоги виконавчому комітету 

Краматорської міської ради щодо запобігання виникнення 

колективних трудових спорів та стихійних акцій протесту, 

розгляду колективних звернень громадян з питань соціально– 

трудових відносин 

 

вересень -“- 

 

Проведено 20.09.2021 – 22.09.2021 

ФІЛАШКІН Вадим - заступник голови облдержадміністрації 

36.  Комплексна перевірка стану виконання вимог законів та 

інших нормативно – правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту та діяльності 

аварійно – рятувальних служб: 

     Святогірської міської територіальної громади; 

     Бахмутської міської  територіальної громади; 

     Волноваської міської військово – цивільної адміністрації 

 

 

 

 

 

19 – 30 липня 

серпень 

вересень 

БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

 

 

Проведено: 

 

 

 

19.07.2021 – 30.07.2021; 

16.08.2021 – 30.08.2021; 

13.09.2021 – 24.09.2021 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 96 

МІГРІН Олексій - 

начальник 

Головного 

управління 

Державної 

служби з 

надзвичайних 

ситуацій України 

у Донецькій 

області 

 

37.  Комплексна технічна перевірка стану готовності регіональної 

системи централізованого оповіщення із запуском 

електросирен, відбором радіотрансляційної мережі та 

доведенням до населення навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту через засоби масової інформації 

 

22 вересня БОЙКО Ігор –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 22.09.2021 

 

38.  Перевірка достовірності формування звітних документів та 

надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 

культури і спорту в: 

     Краматорській міській раді; 

     Маріупольській міській раді 

ІІІ декада 

вересня 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

Проведено: 

 

 

18.08.2021; 

16.09.2021 – 17.09.2021  
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39.  Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 

виконавчого комітету: 

     Краматорській міській раді; 

     Маріупольської міської ради 

 

ІІІ декада 

вересня 

 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

 

18.08.2021; 

16.09.2021 – 17.09.2021 

40.  Надання методичної і практичної допомоги архівним 

установам області, підприємствам, організаціям, установам 

обласного підпорядкування та територіальним органам 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 

підготовці документів з організації діловодства і архівної 

справи 

 

протягом 

кварталу 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Методична та практична допомога 

здійснювалась протягом кварталу 

41.  Комплексна перевірка: 

     департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

 

     департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

 

     державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками у Донецькій області 

 

 

ІІ декада 

вересня 

ІІ декада 

вересня 

ІІІ декада 

вересня 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

Проведено: 

23.09.2021; 

 

16.09.2021; 

 

перенесено на жовтень 2021 року 

 

42.  Комплексна перевірка роботи архівного відділу: 

     Добропільської міської ради; 

     Маріупольської міської ради 

 

ІІ декада липня 

ІІ декада 

серпня 

 

-“- Проведено: 

15.07.2021; 

17.08.2021 – 19.08.2021 
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43.  Тематична перевірка в рамках огляду – конкурсу архівного 

відділу: 

     Новогродівської міської ради; 

     Селидівської міської ради 

 

 

ІІ декада липня 

ІІІ декада 

липня 

 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Проведено: 

 

29.07.2021; 

22.07.2021 

44.  Тематична перевірка ліквідованого департаменту 

інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації: 

     по фонду управління інформаційної політики та з питань 

преси; 

     по фонду департаменту з питань внутрішньої політики 

 

ІІ декада липня -“- Проведено 29.07.2021 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

45.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, райрадам, виконавчим органам 

місцевих рад, структурним підрозділам облдержадміністрації 

в частині використання локальних мереж, поштових програм 

та роботи в мережі Інтернет 

протягом 

кварталу 

РУДЕНКО 

Віталій – 

в.о. начальника 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдерж-

адміністрації 

 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 

 

46.  Перевірка та надання консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та 

міським, селищним, сільським радам з питань додержання 

законодавства у сфері ІТ 

 

протягом 

кварталу 

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

справ щодо організації діловодства та контролю в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

райдержадміністраціях, виконавчих органах місцевих рад (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

РОССОХА 

Неллі – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдерж-

адміністрації 

 

Не проводилось у зв’язку із 

здійсненням комплексу заходів, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню на 

території області гострої 

респіраторної хвороби COVID - 

19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

48.  Здійснення контролю за своєчасним: 

     проведенням періодичного оновлення бази даних 

Державного реєстру виборців; 

     встановленням відповідних висновків по кратному 

включенню виборців до Державного реєстру виборців; 

     внесенням пропозицій до постанови Центральної виборчої 

комісії від 25 червня 2020 року № 117 «Про утворення 

звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній 

основі»; 

     впровадженням організаційних та інженерно-технічних 

заходів комплексної системи захисту інформації відділами 

ведення Державного реєстру виборців 

 

протягом 

кварталу 

ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдерж-

адміністрації 
 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

49.  Здійснення контролю за виконанням доручень служби 

розпорядника реєстру виборців Центральної виборчої комісії 

відділами ведення Державного реєстру виборців 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

50.  Надання консультативно-методичної допомоги відділам 

ведення Державного реєстру виборців з питань поповнення та 

використання бази даних Реєстру 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Консультативно–методична 

допомога надавалася протягом 

кварталу 
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51.  Здійснення контролю за виконанням виконавчим комітетом 

Маріупольської міської ради делегованих повноважень 

органів виконавчої влади відповідно до п. 5 частини другої 

ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: здійснення заходів щодо ведення Державного 

реєстру виборців відповідно до закону 

 

вересень ШЕВЦОВА 

Руслана –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдерж-

адміністрації 

 

Контроль здійснено 15.09.2021 

 

52.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

військово – цивільним адміністраціям з питань організаційної 

роботи 

 

протягом 

кварталу 

МОСІНА 

Ольга– 

начальник 

організаційного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

Методична та практична допомога 

органам виконавчої влади та 

територіальним громадам з питань 

організаційної роботи надавалася 

протягом кварталу 

 

53.  Надання практичної та методичної допомоги працівникам 

режимно-секретних органів міських рад та структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

 

 

Практична та методична допомога 

надавалася протягом кварталу в 

індивідуальному порядку 
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54.  Перевірка наявності усіх вхідних та підготовлених 

документів з грифом секретності «Цілком таємно» і 

«Таємно», взятих на облік протягом ІІ кварталу 2021 року 

 

І декада липня ЛИПОВИЙ 

Олександр – 

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 15.07.2021 

55.  Проведення моніторингу виконання виконавчими органами 

місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої 

влади в частині забезпечення вимог законодавства щодо 

розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом 

цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форм власності (за окремим планом) 

 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 20.08.2021 

(виконавчий комітет 

Добропільської міської ради) 

56.  Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 

громадян (за окремим графіком) 

 

щомісяця 

 

-“- Проведено: 13.08.2021 

(виконавчий комітет 

Добропільської міської ради); 

24.09.2021 (Бахмутській 

райдержадміністрації); 30.09.2021 

(Покровській 

райдержадміністрація) 
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57.  Надання методичної допомоги посадовим особам місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області з питань роботи із зверненнями 

громадян, запитами на публічну інформацію, заявами на 

урядову «Гарячу лінію» (за окремим планом) 

 

протягом 

кварталу 

ГОНЧАРОВА 

Олена – 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 

 

Розроблені та листом від 

21.09.2021 № 0.8/16/1780/0/2-21 

направлені райдержадмі-

ністраціям, військово-цивільним 

адміністраціям та виконавчим 

органам рад територіальних 

громад методичні рекомендації 

«Перелік інформації щодо 

забезпечення умов 

безперешкодного доступу 

запитувачів до публічної 

інформації та подання запитів» 

 

58.  Проведення аудиту в управлінні культури та туризму 

облдержадміністрації 

05 липня – 

30 вересня 

ЛИТВИНЕНКО 

Юлія - завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту облдерж-

адміністрації 

 

Проведення розпочато 22.06.2021 

 

59.  Перевірка додержання антикорупційного законодавства у 

діяльності: 

     комунального некомерційного підприємства «Обласний 

госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»; 

     комунальної спеціалізованої аварійно – рятувальної 

служби; 

     комунального підприємства «Обласний дитячо – 

молодіжний санаторно – оздоровчий комплекс «Перлина 

Донеччини»; 

 

 

 

І декада липня 

 

ІІ декада липня 

 

І декада серпня 

 

 

 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

 

15.07.2021, підготовлено довідку 

від 19.07.2021 № 230/0/245-21; 

26.07.2021, підготовлено довідку 

від 26.07.2021 № 236/0/245-21; 

11.08.2021, підготовлено довідку 

від 12.08.2021 № 250/0/245-21; 

не проведено; 
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     комунального позашкільного закладу «Обласна 

спеціалізована спортивна школа олімпійського резерву з 

велосипедного спорту»; 

     комунального закладу «Бахмутський медичний фаховий 

коледж»; 

     комунального закладу «Костянтинівський медичний 

фаховий коледж» 

 

ІІ декада серпня 

 

 

І декада вересня 

 

ІІ декада 

вересня 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдерж-

адміністрації 

 

27.08.2021, підготовлено довідку 

від 28.08.2021 № 269/0/245-21; 

 

09.09.2021, підготовлено довідку 

від 09.09.2021 № 280/0/245-21; 

17.09.2021; підготовлено довідку 

від 20.09.2021 № 287/0/245-21 

 

 Семінари, навчання:   

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Організація і проведення в структурних підрозділах апарату 

облдержадміністрації, структурних підрозділах 

облдержадміністрації стажування посадових осіб виконавчих 

органів міських рад, державних службовців 

райдержадміністрацій та працівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

згідно з планами 

стажування 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу стажування не 

проводилось 

МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Семінар з представниками територіальних громад Донецької 

області 
протягом 

кварталу 

МАР’ЯНЕНКО 

Геннадій – 

директор 

департаменту 

економіки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

Проведено: 14.07.2021, 

18.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021 
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3.  Навчально – практична конференція «Просторове 

планування, як основа розвитку територіальної громади», 

Школи з просторового розвитку для територіальних громад 

Донецької області за підтримки Програми ООН 

м. Святогірськ 

додатково до 

плану 

ТЕКЛЮК 

Василь-

начальник 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 07.09.2021 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Семінар-нарада для начальників і спеціалістів служб у 

справах дітей місцевих рад та райдержадміністрацій, 

керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 

дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

 

щомісяця 

 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

Проведено: 08.07.2021, 09.09.2021 

5.  Нарада в режимі онлайн з представниками територіальних 

громад області щодо реалізації щодо реалізації 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, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 01.07.2021 

6.  Нарада за участю заступників голів мм. Лиман, Слов’янськ, 

Краматорськ, Добропілля, Торецьк та смт Велика Новосілка 

на тему: «Створення центрів підтримки дітей та сімей» 

додатково до 

плану 

 Проведено 15.09.2021 
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7.  Семінар-нарада із завідувачами інформаційно–

консультаційних центрів Національної служби посередництва 

і примирення в містах і районах області 

 

вересень ХІМЧАК Артур-

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 16.09.2021 

8.  Семінар для спеціалістів базових центрів зайнятості: 

     «Прогнозування навичок в умовах невизначеності 

майбутнього. Цифровізація»; 

     «Навчання щодо проведення групової та індивідуальної 

профконсультаційної роботи», «Організація та проведення 

заходів з роботодавцями», «Кар’єрне консультування, аналіз 

та результати впровадження», «Організація роботи базових 

центрів зайнятості з питань застосування Інструкції з 

діловодства» 

 

 

серпень 

 

вересень 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного центру 

зайнятості 

 

 

Проведено: 

13.08.2021; 

 

10.09.2021, 22.09.2021, 

21.09.2021, 08.09.2021 

 

9.  Тренінг для спеціалістів базових центрів зайнятості на тему: 

«Професійна деформація» 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень -“- Проведено 30.09.2021 
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10.  Навчальний семінар з підвищення компетенції спеціалістів 

виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, 

райдержадміністрацій, які виконують заходи у сфері 

запобігання торгівлі людьми 

 

серпень ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 
 

Проведено 26.07.2021 

11.  Спецкурс підвищення кваліфікації залучених спеціалістів з 

питань впровадження корекційних програм та профілактики 

домашнього насильства 
 

серпень -“- Проведено 26.08.2021 – 27.08.2021 

12.  Семінар «Pro навички майбутнього» для учнівської молоді, 

що мешкає на лінії розмежування, с. Богородичне 

Краматорського району (наметовий табір) 
 

липень -“- Проведено 13.07.2021 – 18.07.2021 

13.  Обласний семінар для працівників молодіжних центрів та 

наметових таборів відпочинку для молоді 
 

вересень -“- Семінар перенесено на ІV квартал 

2021 року 

14.  Тренінг для працівників молодіжних центрів на тему: 

«Молодіжний працівник» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Проведено 

06.08.2021 – 08.08.2021; 

27.08.2021 – 29.08.2021; 

28.09.2021 – 30.09.2021 

 

15.  Організація та проведення роботи щодо підготовки 

спеціалістів, які реалізують проєкти: 

     «Школа подружнього життя»; 

     «Школа відповідального батьківства» 

 

 

серпень 

вересень 

-“- Проведено: 

 

14.09.2021 – 15.09.2021; 

22.09.2021 – 23.09.2021 
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16.  Участь у семінарі на тему: «Впровадження механізму 

закупівлі послуг притулку для осіб, постраждалих від 

домашнього та/або гендерно зумовленого насильства» 

додатково до 

плану 

 

ЗОЛКІНА Лілія – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 04.08.2021 – 08.08.2021 

 

17.  Пластовий освітній форум 

 

вересень -“- Проведено 10.08.2021 – 17.08.2021 

18.  Проведення локальних тренінгів «Активні громадяни» за 

підтримки Британської Ради в рамках програми «Активні 

громадяни» 

 

додатково до 

плану 

 Проведено 05.07.2021 – 09.07.2021 

19.  Семінар з підготовки керівників гуртків ОЦТК військово – 

патріотичного спрямування та активістів, залучених до 

проведення Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – 

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Школа виховників 

джур» 

ІІІ декада 

вересня 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

Перенесено на 02.11.2021 
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20.  Тренінг – практикум на тему: 

     «Пошук і документування елементів нематеріальної 

культурної спадщини. Практичні поради»; 

     «Організація роботи в громаді в напряму збереження 

нематеріальної культурної спадщини» 

 

 

12 серпня 

 

17 серпня 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

12.08.2021; 

 

17.08.2021 

 

21.  Організація та проведення на базі відділу «Музей 

С.С.Прокоф’єва» Всеукраїнської науково – практичної 

конференції «Сергій Прокоф’єв у культурному просторі 

ХХІ століття» 

 

14 – 15 вересня -“- Проведено 14.09.2021 – 15.09.2021 

22.  Воркшоп для працівників музейних закладів «Музейна 

лабораторія» 

 

вересень -“- Не проводилось 

23.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Збереження історико-культурної спадщини України та її 

вплив на розвиток регіонів» 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 15.09.2021 – 16.09.2021 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

24.  Семінар на тему: 

     «Організація ведення діловодства та архівного зберігання 

в територіальних громадах Волноваського району»; 

     «Організація ведення діловодства та архівного зберігання 

в територіальних громадах Маріупольського району» 

 

ІІ декада липня 

 

ІІІ декада липня 

ШИШОЛІК 

Ірина – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Проведено: 

19.08.2021; 

 

19.08.2021 
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25.  Семінар-нарада з керівниками органів управління фізичною 

культурою та спортом рад територіальних громад, військово-

цивільних адміністрацій: «Про розробку проєктів програм у 

сфері фізичної культури та спорту», «Про формування 

проєкту календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Донецької області на 2022 рік», «Про 

нове в законодавстві в галузі фізичної культури та спорту», 

«Про організацію та проведення роботи, спрямованої на 

попередження застосування допінгу в спорті», «Про підсумки 

вступної кампанії 2021 року комунального закладу 

«Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного 

профілю ім. С.Бубки», «Про моніторинг розміщення 

інформації щодо розвитку сфери фізичної культури та спорту 

на вебсайті управління» 

 

ІІ декада 

вересня 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 10.09.2021 

 

СВИНАРЕНКО Олег – керівник апарату облдержадміністрації 

26.  Семінар-тренінг в режимі онлайн на знання 

антикорупційного законодавства з працівниками апарату та 

структурних підрозділів облдержадміністрації (за окремим 

графіком) на тему: 

     «Захист трудових прав викривача. Способи подання 

повідомлення про корупційні та пов’язані з корупцією 

правопорушення працівниками апарату та структурних 

підрозділів облдержадміністрації та порядок їх розгляду»; 

     «Основні етичні принципи державних службовців» 

 

 

 

 

протягом липня 

 

 

 

протягом 

вересня 

 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

 

 

 

08.07.2021, 15.07.2021, 22.07.2021, 

30.07.2021; 

 

 

03.09.2021, 10.09.2021, 16.09.2021, 

24.09.2021 

 

27.  Семінар-тренінг в режимі онлайн на знання 

антикорупційного законодавства з працівниками апарату та 

структурних підрозділів облдержадміністрації та 

протягом серпня -“- 

 

 

Проведено: 06.08.2021, 13.08.2021, 

20.08.2021 
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уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення 

корупції комунальних підприємств, установ та закладів, що 

перебувають в управлінні структурних підрозділів 

облдержадміністрації, на тему: «Дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, зокрема дотримання 

Типового положення про уповноважений підрозділ 

(уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення 

корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 

питань запобігання корупції» (за окремим графіком) 
 

СТАВИЦЬКИЙ 

Олег – 

начальник 

управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдерж-

адміністрації 

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

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Надання матеріалів для наповнення рубрик вебсайту 

облдержадміністрації згідно з розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

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

офіційний веб-сайт облдержадміністрації» 
 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдерж-

адміністрації 

Матеріали для наповнення рубрик 

веб-сайту облдержадміністрації 

надавалися протягом кварталу 

 

2.  Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну 

телерадіокомпанію та радіо за всіма напрямками роботи 

структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади з питань чинного законодавства 

щодо вирішення актуальних проблем життєдіяльності регіону 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації, 

територіальних 

органів 

міністерств та 

інших 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади 

Інформування населення 

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

3.  Проведення роботи щодо роз’яснення норм податкового 

законодавства та інформаційної підтримки платників 

податків 

 

протягом 

кварталу 

ДОЛГАЛЬОВ 

Віталій - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

4.  Медіа-супровід: 

    робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 

    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації по території 

області та за її межами 

протягом 

кварталу 

ТЮРІНА 

Тетяна–

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

Протягом кварталу забезпечено 

медіа-супровід 

 

5.  Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступників голови облдержадміністрації 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

щоденний моніторинг ЗМІ, а 

також щотижневий моніторинг з 

питань поширення інформації 

щодо протидії розповсюдженню 

COVID-19 

 

6.  Збір та розміщення інформації на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснюється постійно протягом 

кварталу 
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МОРОЗ Ігор – перший заступник голови облдержадміністрації 

7.  Інформаційний супровід: 

     спільного з Литовською Республікою проєкту «Оснащення 

освітнім і спортивним обладнанням загальноосвітньої школи 

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

     проєкту ТОВ «Вінд Фарм» з будівництва вітропарку на 

території Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

ГОЛОВКО 

Оксана – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдерж-

адміністрації 
 

Інформаційний супровід 

здійснювався протягом кварталу 

 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

8.  Інформування населення області у місцевих засобах масової 

інформації та на телебаченні про стан вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) та розбіжностей на 

підприємствах області 

 

протягом 

кварталу 

ХІМЧАК Артур-

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 
 

Підготовлено та розміщено на 

вебсайті НСПП 19 інформаційних 

матеріалів, на вебсайті сторін 

соціального діалогу – 15 

інформаційних матеріалів 

9.  Проведення «прямої телефонної лінії» обласного центру 

зайнятості з населенням області з питань зайнятості 

 

щовівторка 

 

РИБАЛКО 

Валентина – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Протягом кварталу надійшло 13 

звернень. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 
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10.  Забезпечення висвітлення в місцевих та відомчих засобах 

масової інформації, на вебсайтах Пенсійного фонду України, 

Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області результатів роботи органів Фонду області 

щодо реалізації державної політики в сфері пенсійного 

забезпечення 

протягом 

кварталу 

РАД Наталія – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

З метою роз’яснення актуальних 

питань діяльності органів Фонду в 

області проведено: 

278 виступи у засобах масової 

інформації, в тому числі 72 - на 

телебаченні, 122 - на радіо, 84 - у 

пресі; 

3,8 тис. публікацій на 

вебресурсах; 

44 пресконференції, брифінги та 

засідання круглого столу; 

871 зустрічі в трудових 

колективах; 

183 - з мешканцями за місцем 

проживання 
 

СВИНАРЕНКО Олег - керівник апарату облдержадміністрації 

11.  Забезпечення оприлюднення на вебсайті 

облдержадміністрації розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації, які носять міжвідомчий характер або можуть 

зачіпати інтереси населення 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

Оприлюднення розпоряджень 

здійснювалось протягом кварталу 
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12.  Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-

правовій системі «Ліга-Закон» 

 

протягом 

кварталу 

ПОГРЕБНЯК 

Яна – начальник 

юридичного 

управління 

облдерж-

адміністрації 
 

Підготовка матеріалів 

здійснювалась протягом кварталу 

 

13.  Оприлюднення та оновлення наборів даних на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних 

 

щодня 

 

ГОНЧАРОВА 

Олена - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 
 

Оприлюднено 18 та оновлено 189 

наборів даних на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих 

даних 

 

14.  Наповнення та оновлення інформації на сервісі «Е – 

ДОВІДКА» 

щомісяця -“- На інтерактивному 
консультаційно-інформаційному 
сервісі наразі для громадян 
доступно 571 типове роз’яснення 
норм законодавства. Протягом ІІІ 
кварталу 2021 року сервісом 
скористалось 176 відвідувача 
вебсайту облдержадміністрації 
 

15.  Взаємодія з державною установою «Урядовий контактний 

центр» 

щодня -“- 

 

Робота проводилась протягом 

кварталу. Прийнято до розгляду 

10735 звернень. Відпрацьовано в 

електронній базі 11356 звернень 
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16.  Організація проведення телефонного зв’язку з населенням 

«Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції 

облдержадміністрації 

щодня ГОНЧАРОВА 

Олена - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдерж-

адміністрації 

 

Прийнято та забезпечено 

оперативний розгляд 1370 

звернень на «Гарячу лінію», у 

тому числі 25 – про надання 

безоплатної первинної правової 

допомоги 

 

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

памятним датам 

 

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

1.  Участь у заходах до: 

     дня звільнення міст Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, 

Костянтинівка від російської окупації; 

     дня звільнення міста Бахмут від російської окупації; 

     дня звільнення міста Торецьк від російської окупації; 

     дня звільнення міста Авдіївка від російської окупації; 

     дня звільнення міста Красногорівка від російської 

окупації; 

     дня звільнення міста Мар’їнка від російської окупації; 

     Дня Державного Прапора України; 

     30-ї річниці незалежності України; 

     Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 

     Дня вигнання нацистів з Донецької області;  

 

05 липня 

 

06 липня 

21 липня 

30 липня 

01 серпня 

 

05 серпня 

23 серпня 

24 серпня 

29 серпня 

 

08 вересня 

ТЮРІНА Тетяна- 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

Взято участь у заходах: 

05.07.2021; 

 

06.07.2021; 

21.05.2021; 

30.07.2021; 

02.08.2021; 

 

05.08.2021; 

23.08.2021; 

24.08.2021; 

29.08.2021; 

 

08.09.2021; 
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     80-х роковин від початку масових розстрілів, здійснених 

гітлерівцями у Бабиному Яру 

 

29 вересня ТЮРІНА Тетяна- 

начальник 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдерж-

адміністрації 

 

розміщено інформацію на 

вебсайті облдержадміністарції 

КОСТЮНІНА Юлія – заступник голови облдержадміністрації 

2.  Проведення: 

     обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях; 

     І етапу ХІІ Всеукраїнської науково – технічної виставки – 

конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 

України»; 

     свята «Першого дзвоника»; 

     V етапу Чемпіонату Донецької області зі спортивного 

орієнтування серед учнівської молоді «DonOrientChamp»; 

     святкового концерту до Дня дошкілля; 

     фестивалю історичної реконструкції «Дотик до минулого»; 

     обласного фестивалю календарних хліборобських обрядів 

«Коло Сварога»; 

     обласного фестивалю юних екологів та натуралістів 

«Природничий калейдоскоп»; 

     щорічної обласної пошуково – краєзнавчої експедиції 

«Донбас екскурсійний»; 

 

 

 

І декада липня 

 

ІІІ декада серпня 

 

 

01 вересня 

ІІ декада вересня 

 

ІІІ декада вересня 

вересень 

вересень 

 

вересень 

 

вересень – 

жовтень 

 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

01.07.2021; 

 

30.09.2021; 

 

 

01.09.2021; 

24.09.2021; 

 

23.09.2021; 

09.09.2021 – 11.09.2021; 

перенесено на 25.11.2021; 

 

перенесено на 19.10.2021; 

 

01.09.2021 – 30.09.2021; 
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     ІІ (обласного) туру еколого – краєзнавчого руху учнівської 

та студентської молоді «Донбас заповідний»; 

     обласного свята до Дня працівників освіти 

 

вересень – 

жовтень 

додатково до 

плану 

 

СІДАШЕВА 

Тетяна – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації 

 

08.07.2021 – 30.09.2021; 

 

30.09.2021 

3.  Організація та проведення: 

     історико – культурного фестивалю «Дике поле. Шлях до 

Європи»; 

     кіномистецького проєкту «PushKINO»; 

 

     open – air фестивалю «VOGONЬ» («Вогонь»); 

 

     регіонального етапу Всеукраїнського огляд – конкурсу 

клубних закладів у сільській місцевості; 

     культурно – мистецького проєкту «Етно – Вікенд»; 

 

     обласного відкритого фестивалю театрального мистецтва 

«Театральна брама» 

 

 

ІІ декада липня 

 

липень – 

серпень 

липень – 

серпень 

серпень – 

вересень 

ІІ декада 

вересня 

ІІ декада 

вересня 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

17.08.2021; 

 

06.08.2021, 09.09.2021; 

 

 

 

26.08.2021; 

 

18.09.2021; 

 

11.09.2021 

4.  Організація та проведення культурно-мистецьких заходів до 

Дня незалежності України: 

     показ вистави «Маруся Чурай» Л. Костенко, м. Маріуполь; 

     арт-фестивалю сучасного мистецтва: демонстрація арт-

об’єктів, створених за часів незалежності України; 

-      арт-візуалізація державних символів України на великій 

площині; 

-  

24 серпня -“- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 30.07.2021, 02.08.2021, 

11.08.2021 – 24.08.2021, 

24.08.2021 
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-      експонування банерної виставки «Ген непокори: хроніки 

українського спротиву на Донеччині від першої половини 

ХХ ст. до 1991 року», м. Київ; 

-      обласна акція #НЕЗАЛЕЖНА_УКРАЇНА, 

#ДОНЕЧЧИНА_ФАНТАСТИЧНА, обласного флешмобу 

#НЕЗАЛЕЖНА_УКРАЇНА: НАРОДЖЕНІ_ВІЛЬНИМИ; 

-      виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва 

вихованців гуртка «Синій птах»; майстер - клас «З Україною 

в серці», с. Прелесне; 

-      персональна виставка Марини Петрівни Соченко 

«Боротьба за Незалежність: простір творчості» м. Київ; 

     культурно-мистецький проєкт «Ми вільні – Ми Україна»; 

арт-платформи «Там, де ми є» - виставки сучасних арт-

об’єктів, які символізують національну ідентичність 

українців 
 

ТОЧЕНА 

Вікторія – 

начальник 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

 

5.  Підготовка та організація культурної складової заходів з 

нагоди: 

     річниці визволення Північного Донбасу від терористичних 

угрупувань; 

     Дня Державного Прапору України; 

     Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьби 

за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України 
 

 

 

05 липня 

 

23 серпня 

29 серпня 

-“- Проведено: 

 

03.07.2021; 

 

20.08.2021 – 23.08.2021; 

27.08.2021 

6.  Надання технічної та інформаційної підтримки у проведенні 

Всеукраїнського фестивалю грецької культури «МегаЙорти – 

2021» 
 

25 вересня -“- Проведено 25.09.2021 

7.  Участь у Міжнародній акції «Бібліоніч» 

 

ІІІ декада 

вересня 

-“- Проведено 02.10.2021 
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8.  Проведення: 

     заходів до Всесвітнього та Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми; 

     Всеукраїнської акції «Донеччина зустрічає своїх 

захисників»; 

     онлайн – змаганнь серед молоді молодіжних центрів до Дня 

Державного Прапора України; 

     відкритого патріотичного вишколу «Джура – Гвардієць 

Приазов’я»; 

     обласного молодіжного форуму, присвяченого 30 – й 

річниці незалежності України; 

     обласного туристичного зльоту «Ювеналія»; 

     «Фестивалю згуртованості молодіжних центрів»; 

 

     щорічних відкритих конкурсів для дівчат та чоловіків з 

інвалідністю «Краса без обмежень» та «Мужність без 

обмежень»; 

     святкового флешмобу «Ти у мене єдина» 

 

 

липень, 

вересень 

липень 

 

серпень 

 

серпень 

 

серпень 

 

серпень 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

 

додатково до 

плану 

ЗОЛКІНА 

Лілія– 

начальник 

управління 

сім’ї, молоді та 

масових заходів 

національно - 

патріотичного 

виховання 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

30.07.2021; 

 

03.07.2021 – 06.07.2021; 

 

протягом серпня; 

 

14.08.2021 – 18.08.2021; 

 

22.08.2021 – 25.08.2021; 

 

13.08.2021 – 15.08.2021; 

24.07.2021 – 25.07.2021; 

 

13.08.2021 – 19.08.2021; 

 

 

23.08.2021 

9.  Організація та проведення заходів для дітей-вихованців 

центрів соціально – психологічної реабілітації дітей у містах 

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

смт Велика Новосілка для дітей-вихованців дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей до: 

     Дня усиновлення; 

     Дня незалежності України; 

     Дня знань 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 вересня 

24 серпня 

01 вересня 

ТИМОФЕЄВА 

Наталія – 

начальник 

служби у справах 

дітей облдерж-

адміністрації 

Проведено: 

 

 

 

 

30.09.2021 – 01.10.2021; 

24.08.2021; 

01.09.2021 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 120 

КЛЮШНИКОВ Денис – заступник голови облдержадміністрації 

10.  Урочисте святкування з нагоди професійного свята – Дня 

шахтаря 

 

25 – 28 серпня ЛИТВИНОВ 

Артем –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдерж-

адміністрації 

 

Проведено 28.08.2021 

ФІЛАШКІН Вадим – заступник голови облдержадміністрації 

11.  Відкритий чемпіонат Донецької області: 

     з легкої атлетики на призи Заслуженого майстра спорту 

України Ірини Ліщинської серед юнаків та дівчат 2004 – 2005, 

2006 – 2007 р.н. Обласні змагання – Олімпійський урок серед 

юнаків 2008 – 2010 р.н., м. Бахмут; 

     з легкої атлетики пам’яті Заслуженого майстра спорту Ніни 

Откаленко, м. Бахмут 

 

І декада вересня 

 

 

 

ІІ декада 

вересня 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 

 

Проведено: 

03.09.2021 – 04.09.2021, 

м. Бахмут; 

 

 

17.09.2021 – 18.09.2021 м. Бахмут 

12.  Обласний фестиваль «Фан-зона 2021», м. Краматорськ 11 червня – 

11 липня 

 

-“- Проведено 10.06.2021 – 

11.07.2021, м. Краматорськ 

13.  Відкриті обласні змагання «Схід і захід разом!», м. Святогірськ 
 

І декада липня -“- Проведено 02.07.2021 – 

04.07.2021, м. Святогірськ 

 

14.  Дитячий фестиваль зі скелелазіння у рамках чемпіонату 

Донецької області (трудність, швидкість), м. Маріуполь 

 

ІІ декада серпня -“- Проведення скасовано 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 

 121 

15.  Спартакіада: 

     серед збірних команд державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування Донецької області, 

м. Добропілля; 

     серед голів, старост громад та фізкультурного активу ВФСТ 

«Колос», м. Святогірськ 

 

 

27 – 28 серпня 

 

 

ІІ декада серпня 

МИЦИК 

Володимир – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту облдерж-

адміністрації 
 

Проведено: 

27.08.2021 – 28.08.2021, 

м. Добропілля; 

 

13.08.2021 – 15.08.2021, 

м. Святогірськ 

 

16.  Обласні заходи до Дня фізичної культури і спорту, 

м. Краматорськ 

 

І – ІІ декада 

вересня 

-“- Проведено 09.09.2021, 

м. Краматорськ 

17.  ХІ всеукраїнський турнір з боротьби греко – римської серед 

юнаків пам’яті Заслуженого працівника фізичної культури і 

спорту, Заслуженого тренера України Геннадія Узуна, 

м. Маріуполь 

 

ІІ декада 

вересня 

-“- Проведено 17.09.2021 – 

19.09.2021, м. Маріуполь 

18.  Всеукраїнський турнір з волейболу пам’яті Олімпійського 

чемпіона С. Люгайло, м. Краматорськ 

 

ІІ декада 

вересня 

-“- Проведено 24.09.2021 – 

26.09.2021, м. Маріуполь  

19.  Чемпіонат Донецької області з класичного пауерліфтингу (усі 

вікові категорії), м. Краматорськ 

 

ІІІ декада 

вересня 

-“- Проведено 03.09.2021 – 

07.09.2021, смт Юр’ївка 

 

20.  Соціальний проєкт «Активні парки – локації здорової 

України», м. Краматорськ 

 

ІІІ декада 

серпня 

-“- Проведено: 23.08.2021, 

м. Краматорськ 

 

21.  Відкритий Кубок Донецької області з кікбоксингу WAKO 

серед юніорів  2003-2004 р.н. та дорослих 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 21.08.2021 – 

22.08.2021, м. Авдіївка 

 
 




