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2.  Про підсумки роботи системи соціального 

захисту населення області за 2019 рік та основні 

напрями роботи на 2020 рік 

 

січень Токарева О.А. - 

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

 

Костюніна Ю.О-

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.01.2020 

3.  Про хід виконання Регіональної комплексної 

соціальної програми «Молодь і сім’я 

Донеччини» 2016 – 2020 роки» 
 

січень Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

 

Костюніна Ю.О-

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.01.2020 

4.  Про стан виконання державної кадрової 

політики на території Донецької області та 

реалізацію основних завдань у цій сфері 

 

січень Огданська Т.М. 

– начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 

 

 

Свинаренко О.І. 

– керівник 

апарату 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

23.01.2020 
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5.  Про хід виконання Програми поводження з 

відходами в Донецькій області на 2016 – 

2020 роки та регіональної Програми 

поводження з промисловими відходами в 

Донецькій області на 2018 – 2020 роки 

лютий Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 
 

Клюшников Д.Г. 

- заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

28.02.2020 

6.  Про хід виконання програми «Чисте повітря 

Донеччини 2018 – 2020 роки та прогноз до 2030 

року» 

 

лютий Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 
 

Клюшников Д.Г. 

- заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

28.02.2020 

7.  Про внесення змін до Регіональної програми 

розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення Донецької 

області на 2019 – 2022 роки 

 

лютий Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Клюшников Д.Г. 

– заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Знято з розгляду 

8.  Про хід виконання Регіональної цільової 

програми щодо здійснення розчистки та 

регулювання русел річок на 2018 – 2022 роки 

 

березень Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

Клюшников Д.Г. 

- заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на квітень 2020 року 
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9.  Про хід реалізації проєктів, які фінансується за 

рахунок коштів міжнародних організацій 

 

березень Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Мороз І.В. – 

перший 

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

26.03.2020 

10.  Про хід виконання регіональної Програми 

розвитку освіти: «Освіта Донеччини в 

європейському вимірі. 2017 – 2020 роки» у 

2019 році 

 

березень Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Костюніна Ю.О-

заступник 

голови 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

26.03.2020 

11.  Про підсумки роботи із зверненнями громадян в 

місцевих органах влади області за 2019 рік 

березень Гончарова О.К. 

– начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Свинаренко О.І. 

– керівник 

апарату 

облдержадмініст

рації 

Розглянуто на засіданні колегії 

26.03.2020 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 5 

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

Кириленко П.О. - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 

«Про обласний бюджет на 2020 рік» (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Скарга М.О. – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

 

Видано 7 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 08.01.2020 

№ 6/5-20; 

від 23.01.2020 № 48/5-20; 

від 18.02.2020 № 148/5-20; 

від 28.02.2020 № 198/5-20; 

від 12.03.2020 № 246/5-20; 

від 20.03.2020 № 275/5-20; 

від 24.03.2020 № 294/5-20 

 

 

2.  Про паспорт бюджетної програми на 2020 рік за кодом 

програмної класифікації видатків 7751010 «Здійснення 

виконавчої влади у Донецькій області» 

 

січень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.02.2020 

№ 132/5-20 

 

 

3.  Про заходи щодо організації виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 

«Про обласний бюджет на 2020 рік» 

 

січень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.01.2020 

№ 9/5-20 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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4.  Про План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів 

Донецької області у 2020 році, ефективного та раціонального 

використання коштів місцевих бюджетів усіх рівнів 

 

січень Скарга М.О. – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.01.2020 

№ 76/5-20 

 

5.  Про фінансування головних розпорядників коштів обласного 

бюджету 

 

січень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.01.2020 

№ 4/5-20 

 

6.  Про використання у 2019 році коштів субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам області 

 

січень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.01.2020 

№ 5/5-20 

 

7.  Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 

2019 рік 

 

лютий -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.02.2020 

№ 192/5-20 

 

8.  Про організацію роботи щодо складання прогнозу обласного 

бюджету на 2021 – 2023 року 

додатково до 

плану 

 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.02.2020 

№ 191/5-20 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

9.  Про видачу (анулювання) ліцензій щодо надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення 

 

протягом 

кварталу 

Гончаренко С.В-

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Видано 2 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 29.01.2020 

№ 70/5-20; 

від 10.03.2020 № 230/5-20; 

 

10.  Про видачу (анулювання) ліцензій на провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, 

транспортування її місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами, постачання теплової енергії 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.01.2020 

№ 35/5-20; 

від 29.01.2020 № 71/5-20; 

від 06.02.2020 № 115/5-20 

 

11.  Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 грудня 2019 року № 1082 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 11.01.2020 

№ 17/5-20 

 

12.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19 жовтня 2015 року № 558 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.01.2020 

№ 27/5-20 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 8 

13.  Про ліквідацію деяких дорадчих органів 

облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

Гончаренко С.В-

директор 
департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 
облдержадміністр

ації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.01.2020 

№ 44/5-20 

 

14.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19 лютого 2019 року № 168/5-19 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.01.2020 

№ 61/5-20 
 

15.  Про напрямки (заходи) використання у 2020 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на житлове господарства 

та комунальну інфраструктуру 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.01.2020 

№ 74/5-20 
 

16.  Про затвердження висновку про вартість нерухомого майна – 

будівлі контори дільниці (літ. А), загальною площею 

518,4 кв.м, розташованої на земельній ділянці постійного 

користування виробничої бази та житлово-комунальних 

об’єктів площею 6,76 га (державний акт на право постійного 

користування землею серії ІІ-ДН № 004208) за адресою: 

Донецька область, Слов’янський район, селище Донецьке,       

вул. Миру, буд. 1, що перебуває на балансі Слов’янського 

регіонального виробничого управління комунального 

підприємства «Компанія «Вода Донбасу», станом на 31 

серпня 2019 року 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 31.01.2020 

№ 84/5-20 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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17.  Про утворення робочої групи із напрацювання шляхів 

вирішення питання забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та 

внутрішньо переміщених осіб 

додатково до 

плану 

Гончаренко С.В-

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.02.2020 

№ 94/5-20 

 

18.  Про затвердження проєктної документації за проєктом 

«Реконструкція водоводу від Старо-Кримської 

фільтрувальної станції до водопровідного вузла Новоселівка 

Д=1200 мм, м. Маріуполь 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.02.2020 

№ 143/5-20 

 

 

19.  Про затвердження проєктної документації за проєктом 

«Реконструкція водоводу від Старо-Кримської 

фільтрувальної станції до водопровідного вузла Мирний 

Д=1200 мм, м. Маріуполь 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.02.2020 

№ 149/5-20 

 

 

20.  Про схвалення проєктної документації за техніко-

економічним обгрунтуванням «Будівництво водоводу з 

перекидання Павлопольського водосховища до Старо-

Кримського водосховища на землях Волноваського та 

Нікольського районів Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.02.2020 

№ 155/5-20 
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21.  Про організацію робіт щодо підготовки населених пунктів 

області до весняно-літнього періоду 2020 року 

додатково до 

плану 

Гончаренко С.В-

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.02.2020 

№ 193/5-20 

 

22.  Про внесення змін до напрямів (заходів) використання у 

2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на 

житлове господарство та комунальну інфраструктуру 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.03.2020 

№ 247/5-20 

 

23.  Про напрями (заходи) використання у 2020 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на розвиток 

підприємницького середовища 

 

січень Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 10.01.2020 

№ 12/5-20 

 

24.  Про призначення на посади та звільнення з посад керівників 

підприємств, установ, організацій спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в 

управлінні обласної ради (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 
 

 

 

 

 

Видано 10 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.01.2020 

№ 1/17-20-рк; від 23.01.2020 

№ 4/7-20-рк; від 03.02.2020 

№ 15/7-20-рк; від 04.02.2020 
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п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 
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1 2 3 4 5 
 
 

 11 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 
 

 

№ 16/7-20-рк; від 10.02.2020 

№ 17/7-20-рк; від 19.02.2020 

№ 20/7-20-рк; від 28.02.2020 

№ 23/7-20-рк; від 06.03.2020 

№ 26/7-20-рк; від 24.03.2020 

№ 31/7-20-рк; від 27.03.2020 

№ 32/7-20-рк 

 

25.  З організаційних питань управління об’єктами комунальної 

власності (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 

26.  Про затвердження Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021 - 

2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 

2027 року 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.02.2020 

№ 147/5-20 

 

27.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 10.01.2020 № 12/5-20 (Про напрямки 

(заходи) використання у 2020 році коштів обласного 

бюджету, передбачених на розвиток підприємницького 

середовища) 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.03.2020 

№ 239/5-20 

 

28.  Про внесення змін до Регіональної програми розвитку малого 

і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 

2020 роки 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.03.2020 

№ 237/5-20 



№№ 
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29.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 17 квітня 2015 року № 160 (Про регіональну 

комісію з проведення оцінки та попереднього конкурсного 

відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку) 

 

 

додатково до 

плану 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.01.2020 

№ 19/5-20 

 

30.  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 10.03.2020 

№ 229/5-20 

 

 

31.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-

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

«Про спрямування залишків коштів місцевих бюджетів 

населених пунктів Донецької області, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

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

затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 

04 липня 2016 року № 548, та погоджені із Комітетом 

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

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.02.2020 

№ 189/5-20 
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32.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про 

організацію реалізації деяких положень розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 04 липня 2016 № 548» (зі змінами) 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.02.2020 

№ 196/5-20 

 

33.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 14 квітня 2017 року № 365 «Про 

створення робочої групи з координації супроводу проектів у 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України Європейського інвестиційного банку» (за потреби) 
 

протягом 

кварталу 

-“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

34.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 24 вересня 2019 року № 1015 «Про 

забезпечення координації проектів (програм) міжнародної 

технічної допомоги» (за потреби) 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 09.01.2020 

№ 8/5-20 
 

35.  Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово – цивільної 
адміністрації від 04 липня 2016 року № 548 «Про затвердження 

Переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок 

залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької 
області, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження» (зі змінами) (за потреби) 

протягом 

кварталу 

-“- Не видавалось 
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36.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 12 серпня 2019 року № 847/5-19 

«Про комісію з питань надання фінансової підтримки 

новоствореним сільськогосподарським обслуговуючим 

кооперативам на придбання обладнання для прийому та 

охолодження молока» 

 

лютий Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

37.  Про внесення змін до Порядку використання коштів 

обласного бюджету, передбачених для часткового 

відшкодування вартості придбаних установок 

індивідуального доїння молока, затвердженого 

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної адміністрації від 25 квітня 

2019 року № 447/5-19 зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 14 

травня 2019 року за № 160/2873 (із змінами) 

 

лютий -“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

38.  Про часткове відшкодування витрат фізичним особам на 

реконструкцію діючих теплиць, будівництво нових або 

придбання обладнання для них, зокрема, облаштування 

систем зрошення 

 

лютий -“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

39.  Про розробку Комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу та земельних відносин 

Донецької області до 2027 року 

 

лютий -“- Перенесено на квітень 2020 року 
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 15 

40.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18 

«Про комплексну програму економічного розвитку сільських 

територій Донецької області на 2018 – 2020 роки» 

 

березень Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Не видавалось 

41.  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 

ДП «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»; 

     Про надання ПП «ОРШАД» дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

право оренди на які виставляється на земельні торги; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Гонтаренко Є.С., гр. Орзул Н.О.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ТОВ «АГРОТЕХНІКА»; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

гр. Соболєвій Ю.В.; 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 11 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.01.2020 

№ 41/5-20; 

 

 

від 02.01.2020 № 3/5-20; 

 

 

від 03.02.2020 № 99/5-20; 

 

 

від 03.02.2020 № 100/5-20; 

 

 

від 04.02.2020 № 105/5-20; 
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     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Регану І.С. та 

гр. Пастуховій І.Г.; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

Службі автомобільних доріг у Донецькій області; 

     Про надання ФОП Малихіну М.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду; 

     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ТОВ «ТЕХСОЮЗ – 2004» 

 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 
 

від 27.02.2020 № 187/5-20; 

 

 

від 28.02.2020 № 195/5-20; 

 

 

від 04.03.2020 № 209/5-20; 

№ 210/5-20; 

від 06.03.2020 № 225/5-20; 

від 25.03.2020 № 301/5-20 

 

42.  Про передачу, погодження передачі, відмову у передачі 

земельних ділянок в оренду (статті 122, 123 Земельного 

кодексу України): 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТДВ «ШАХТА 

«БІЛОЗЕРСЬКА»; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «ДТЕК 

ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» 

     Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «КНАУФ 

ГІПС ДОНБАС»; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду 

гр. Філахтовій С.О.; 

     Про передачу земельної ділянки в оренду 

ФОП Жмайлу Є.В. 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 5 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 31.01.2020 

№ 80/5-20; 

від 31.01.2020 № 83/5-20; 

 

від 17.02.2020 № 146/5-20; 

 

від 18.02.2020 № 150/5-20; 

 

від 17.03.2020 № 268/5-20 

 



№№ 
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згідно із планом 
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43.  Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок 

НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 26.03.2020 

№ 304/5-20 

 

44.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки Маріупольському порту 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 25.03.2020 

№ 302/5-20 

 

45.  Про проведення інвентаризації земельних ділянок державної 

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

 

     Про проведення інвентарізації земель ПрАТ «ГЛИНИ 

ДОНБАСУ»; 

     Про проведення інвентаризації земель 

ДП «ЛИМАНСЬКИЙ ЛІСГОСП» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.02.2020 

№ 89/5-20; № 88/5-20; 

від 05.02.2020 № 109/5-20 

 

46.  Про припинення права користування земельними ділянками 

державної власності (ст. 141 Земельного кодексу України): 

     Про припинення права оренди земельної ділянки ТОВ 

«ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 
 

 

 

Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.02.2020 

№ 144/5-20; 
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     Про припинення САД У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ права 

постійного користування земельною ділянкою; 

     Про припинення права користування земельною ділянкою 

КОНЦЕРНУ РРТ 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

від 20.03.2020 № 277/5-20; 

від 21.02.2020 № 175/5-20; 

 

від 21.02.2020 № 176/5-20 

 

47.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації: 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

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

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 03 квітня 2019 № 362/5-19; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 11 січня 2018 року № 17/5-18; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 21 червня 2018 року № 838/5-18; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 20 грудня 2017 року № 1696/5-17; 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 6 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.02.2020 

№ 101/5-20; 

 

від 06.03.2020 № 224/5-20; 

 

 

від 06.03.2020 № 226/5-20; 

 

 

від 18.03.2020 № 271/5-20; 

 

 

від 12.03.2020 № 236/5-20; 
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     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 06 грудня 2019 року № 1357/5-19 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

від 23.03.2020 № 289/5-20 

 

48.  Про внесення змін до договору оренди землі: 

     ПрАТ «ВЕСКО»; 

 

 

 

 

     Про внесення змін до договору оренди землі 

ПрАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД»; 

     Про внесення змін до договору оренди водного об'єкту 

ФГ «БЕРЕЗА» 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 4 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.01.2020 

№ 62/5-20; 

від 23.03.2020 № 288/5-20; 

від 27.02.2020 № 185/5-20; 

 

від 27.02.2020 № 186/5-20 

 

49.  Про поновлення договору оренди землі ТОВ «ДТЕК 

ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.02.2020 

№ 121/5-20 
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50.  Про надання земельної ділянки у постійне користування: 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

департаменту РБГП ДОДА; 

 

 

 

 

 

 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ДЕРЖГІДРОГРАФІЯ»; 

     Про надання земельної ділянки у постійне користування 

СХІДНОМУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХАРКІВ) 

 

протягом 

кварталу 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Видано 10 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.01.2020 

№ 51/5-20; № 52/5-20; 

від 20.02.2020 № 164/5-20; 

№ 166/5-20; № 167/5-20; 

від 27.02.2020 № 188/5-20; 

від 23.03.2020 № 290/5-20; 

від 31.01.2020 № 81/5-20; 

 

від 21.02.2020 № 170/5-20; 

 

від 18.03.2020 № 270/5-20 

 

51.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.01.2020 

№ 53/5-20 

 

52.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

 

Видано 3 розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.02.2020 

№ 103/5-20 
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ДВАТ «ІОЦ»; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»; 

     Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

від 20.03.2020 № 285/5-20; 

 

 

 

від 20.03.2020 № 287/5-20 

 

53.  Про затвердження Регіонального плану заходів з підготовки 

та відзначення в Донецькій області Дня Соборності України у 

2020 році 

 

ІІ декада січня Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.01.2020 

№ 23/5-20 

 

54.  Про затвердження Регіонального плану заходів щодо 

реалізації у 2020 році національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 

2020 роки 

 

січень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.01.2020 

№ 22/5-20 

 

55.  Про затвердження складу комісії з питань сприяння розвитку 

вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження в 

Донецькій області 

 

ІІІ декада січня -“- Не видавалось 
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56.  Про проведення обласного конкурсу журналістських робіт на 

краще висвітлення тематики реформи місцевого 

самоврядування, децентралізації влади та кращих практик 

територіальних громад Донецької області 

 

березень Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Не видавалось 

57.  Про проведення обласного конкурсу «Кращі практики 

місцевого самоврядування» 

 

березень -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.03.2020 

№ 213/5-20 

 

58.  Про затвердження висновків до проєктів рішень щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад з 

адміністративним центром у селі Кальчик Нікольського 

району Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.03.2020 

№ 203/5-20 

 

59.  Про внесення змін до Перспективного плану формування 

територій громад Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

 

 
 

Відповідно до Закону України 

«Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», на 

виконання пункту 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 

січня 2020 року № 34 «Про 

внесення змін до Методики 

формування спроможних 
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Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

територіальних громад», 

облдержадміністрацією листом 

від 14 лютого 2020 року №0.2/13-

1000/4-20 направлено на розгляд 

до Кабінету Міністрів України 

проєкт Перспективного плану 

формування територій громад 

Донецької області, який охоплює 

100 відсотків її території. 

Листом від 30.03.2020 №0.1/14-

1889/4-20 погоджено проєкт 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження перспективного 

плану формування територій 

громад Донецької області» із 

зауваженням 

 

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

потреби) 

     Про реєстрацію статуту релігійної організації «Релігійна 

православна громада Святого Архістратига Божого Михаїла 

парафія Донецької єпархії Української Православної Церкви 

(ПЦУ) міста Маріуполь Донецької області»; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03 липня 2006 року № 303/2; 

     Про реєстрацію статуту релігійної організації 

«Християнська громада «Світло Істини» міста Торецьк 

Донецької області»; 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано 10 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 10.01.2020 

№ 11/5-20; 

 

від 03.02.2020 № 93/5-20; 

 

від 10.02.2020 № 131/5-20; 
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     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 28 червня 1996 року № 452; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 13 червня 2018 року № 799/5-18; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19 грудня 2018 року № 1523/5-18; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 20 серпня 2001 року № 494/4; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 05 вересня 2016 року № 758; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 24 жовтня 2011 року № 561; 

     Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 22 липня 2015 року № 338 

 

 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

від 10.02.2020 № 133/5-20; 

 

від 10.02.2020 № 134/5-20; 

 

 

від 10.02.2020 № 138/5-20; 

 

 

від 20.02.2020 № 162/5-20; 

 

від 20.02.2020 № 165/5-20; 

 

 

від 23.03.2020 № 292/5-20; 

 

від 30.03.2020 № 317/5-20 

 

61.  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 

лютого 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перенесено на липень 2020 року 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

62.  Про закріплення нерухомого майна за департаментом з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 

Донецької обласної державної адміністрації 

 

додатково до 

плану 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.01.2020 

№ 43/5-20 

 

63.  Про затвердження Положення про територіальну 

автоматизовану систему централізованого оповіщення 

Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 27.01.2020 

№ 62/5-20 

 

64.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної 

адміністрації від 28 січня 2015 року № 42 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.02.2020 

№ 111/5-20 

 

65.  Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту 

Донецької області на 2020 рік 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 07.02.2020 

№ 126/5-20 
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66.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної 

адміністрації від 10 травня 2018 року № 592/5-8 

додатково до 

плану 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 19.02.2020 

№ 156/5-20 

 

67.  Про передачу окремого індивідуального визначеного майна додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.03.2020 

№ 220/5-20 

 

68.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної 

адміністрації від 30 січня 2020 року № 75/5-20 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.03.2020 

№ 256/5-20 

 

69.  Про встановлення режиму надзвичайної ситуації на території 

Донецької області 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 20.03.2020 

№ 276/5-20 
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70.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної 

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

додатково до 

плану 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 23.03.2020 

№ 291/5-20 

 

71.  Про затвердження ліквідаційного балансу департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

 

ІІІ декада 

лютого 

Мицик В.П. - 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Не видавалось. Подовжено термін 

до 27.12.2020 на підставі листа від 

26.12.2019 № 151/3/318-19 «Про 

хід виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 12 

грудня 2018 року № 1482/5-18» 

72.  Про внесення змін до Статуту комунального лікувально – 

профілактичного закладу «Обласний лікарсько – 

фізкультурний диспансер» 

 

 

 

ІІІ декада 

лютого 

-“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 
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73.  Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам 

та тренерам Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

Мицик В.П. - 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.02.2020 

№ 106/5-20, від 30.03.2020 

№ 316/5-20 

 

74.  Про здійснення адресних виплат на придбання житла (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Не було потреби 

 

75.  Про утворення комісії з відбору претендентів на призначення 

стипендій тренерам Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.01.2020 

№ 31/5-20 

 

76.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 20 березня 2019 року № 305/5-19 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 16.01.2020 

№ 40/5-20 

 

77.  Про Перелік напрямків проведення заходів з фізичної 

культури та спорту в Донецькій області на 2020 рік 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 22.01.2020 

№ 47/5-20 
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78.  Про призначення стипендій тренерам Донецької області додатково до 

плану 

Мицик В.П. - 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 28.01.2020 

№ 66/5-20 

 

79.  Про підготовку та участь спортсменів Донецької області в 

Олімпійських та Паралімпійських іграх 2020 року 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.02.2020 

№ 140/5-20 

 

 

80.  Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 

посад керівників позашкільних навчальних закладів 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.03.2020 

№ 219/5-20 

 

 

81.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 28 січня 2020 року № 66/5-20 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 13.03.2020 

№ 249/5-20 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

82.  Про напрямки (заходи) використання коштів обласного 

бюджету у 2020 році управлінням культури і туризму 

облдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 21.01.2020 

№ 59/5-20 

 

83.  Про реорганізацію ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ «ТОРЕЦЬКИЙ 

МУЗИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 03.02.2020 

№ 97/5-20 
 

84.  Про утворення обласної міжвідомчої комісії у справах 

увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, 

жертв війни та політичних репресій 

 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово–цивільної 

адміністрації від 27.02.2020 

№ 184/5-20 
 

85.  Про конкурс на заміщення посади директора комунального 

позашкільного навчального закладу «Донецький обласний 

дитячо-молодіжний центр» 

додатково до 

плану 

Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.03.2020 

№ 233/5-20 
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86.  Про затвердження напрямків (заходів) використання коштів 

обласного бюджету у 2020 році управлінням сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання 

облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.03.2020 

№ 243/5-20 

 

87.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 26 грудня 2016 року № 1189 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.03.2020 

№ 242/5-20 

 

88.  Про хід виконання Регіональної комплексної соціальної 

програми «Молодь і сім’я Донеччини. 2016-2020 роки» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 06.02.2020 

№ 118/5-20 

 

89.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово – 

цивільної адміністрації від 06 березня 2017 року № 197 «Про 

утворення регіональної ради професійної освіти» 

 

січень 

 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 
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90.  Про перейменування спеціальних шкіл – інтернатів в 

спеціальні школи відповідно до вимог Закону України «Про 

освіту» 

 

протягом 

кварталу 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

91.  Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у 

сфері повної загальної середньої освіти 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 10 розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 24.01.2020 

№ 56/5-20; від 21.02.2020 

№ 181/5-20; № 182/5-20; 

від 13.03.2020 № 260/5-20; 

№ 253/5-20; № 259/5-20; 

№ 254/5-20; №257/5-20; 

№ 251/5-20; № 258/5-20 

 

Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

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

 

протягом 

кварталу 

 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 
 
 

Відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства про 

видобуток бурштину та інших 

корисних копалин», який набрав 

чинності 29 грудня 2019 року, 

облдержадміністрація, військово - 

цивільна адміністрація позбавлена 

повноважень щодо погодження 
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Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

надання надр у користування з 

метою геологічного вивчення і 

розробки родовищ корисних 

копалин загальнодержавного 

значення, а також для цілей, не 

пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин 

 

93.  Про оголошення заказників місцевого значення (за потреби) протягом 

кварталу 

 

-“- Не видавалось 

94.  Про визначення органу управління якістю атмосферного 

повітря у Донецькій зоні 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 03.03.2020 

№ 202/5-20 

 

95.  Про ліквідацію Робочої групи з опрацювання проєкту 

Програми поводження з відходами в Донецькій області на 

2016-2020 роки 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 14.01.2020 

№ 28/5-20 

 

96.  Про виконання у 2019 році Програми поводження з 

відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки та 

регіональної Програми поводження з промисловими 

відходами в Донецькій області на 2018-2020 роки 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 12.03.2020 

№ 245/5-20 
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97.  Про ліквідацію робочої групи з  питань моніторингу довкілля додатково до 

плану 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.02.2020 

№ 145/5-20 

 

98.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 25.07.2017 № 852 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 18.02.2020 

№ 152/5-20 

 

99.  Про затвердження ліміту використання природних ресурсів у 

межах території регіонального ландшафтного парку «Клебан-

Бик» на 2020 рік 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 19.02.2020 

№ 158/5-20 

 

100.  Про напрями (заходи) використання у 2020 році коштів 

обласного бюджету, передбачених на енергоефективність, 

дорожньо – транспортний комплекс та заходи, пов’язані з 

наслідками проведення антитерористичної операції на 

території області 

 

ІІ декада січня Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 15.01.2020 

№ 29/5-20 
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101.  Про затвердження Напрямів (заходів) спрямування коштів 

обласного бюджету на дорожнє господарство області у 

2020 році 

 

ІІІ декада січня Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 17.02.2020 

№ 141/5-20 

 

102.  Про організацію роботи з використання департаментом 

розвитку базових галузей промисловості 

облдержадміністрації коштів обласного бюджету у 2020 році 

 

лютий -“- Перенесено на квітень 2020 року 

 

103.  Про організаційні заходи щодо збереження автомобільних 

доріг загального користування та вулиць населених пунктів 

області у 2020 році 

 

лютий -“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 31.01.2020 

№ 87/5-20 

 

104.  Про відкриття навігації в прибережних водах Азовського 

моря та водоймищах у межах Донецької області для 

маломірних (малих суден) у 2020 році 

 

березень -“- Перенесено на квітень 2020 року 

 

105.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 05 лютого 2019 року №116/5-19 

«Про упорядкування дорадчого органу, утвореного при 

облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.02.2020 

№ 107/5-20 
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106.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

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

«Про утворення обласної робочої групи з питань 

функціонування ринку пасажирських автомобільних 

перевезень» 

 

додатково до 

плану 

Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 05.02.2020 

№ 110/5-20 

 

107.  Про погодження проєктної документації по робочому проєкту 

«Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по 

вул. Шевченко (від вул. Торгової до вул. Набережної), по 

вул. Набережній (від вул. Шевченка до вул. Голубенка) у 

м. Маріуполі» Коригування» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.02.2020 

№ 172/5-20 

 

108.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - 

цивільної адміністрації від 21 квітня 2017 року № 397 «Про 

створення територіальної комісії з питань узгодження 

заборгованості з різниці в тарифах» 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 04.03.2020 

№ 205/5-20 

 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

109.  Про чергування керівних працівників облдержадміністрації 

на робочих місцях у святкові дні 

 

ІІІ декада 

лютого 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 21.02.2020 

№ 177/5-20 
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110.  Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації 

на ІІ квартал 2020 року 

 

ІІІ декада 

березня  

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації від 30.03.2020 

№ 309/5-20 

 

111.  Про нагородження відзнаками облдержадміністрації (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 

 

 

Протягом кварталу видано 28 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

112.  Про відрядження (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Протягом кварталу видано 27 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

113.  Підготовка наказів керівника апарату облдержадміністрації з 

кадрових питань та з питань проходження державної служби 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Видано 73 накази керівника 

апарату облдержадміністрації 
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114.  Про кадрові питання та питання державної служби (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань 

нагород 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу видано 24 

розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово – цивільної 

адміністрації 

 

115.  Про надання та скасування допуску та доступу до державної 

таємниці 

протягом 

кварталу 

Липовий О.В. –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 
 

Протягом кварталу видано 5 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації 
 

116.  Про внесення змін до деяких розпоряджень голови Донецької 

облдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 11.01.2020 

№ 18/0/5-20 

 

117.  Про робочу групу з проведення аналізу ефективності та 

цільового використання коштів обласного бюджету та 

комунального майна 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 10.02.2020 

№ 127/0/5-20 
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118.  Про внесення змін до Положення про юридичне управління 

апарату облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 02.03.2020 

№ 200/0/5-20 

 

119.  Про внесення змін до Розподілу обов'язків між головою 

облдержадміністрації, керівником обласної військово-

цивільної адміністрації, першим заступником та 

заступниками голови облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 12.03.2020 

№ 232/0/5-20 

 

120.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 12 березня 2020 року № 231/5-20 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 31.03.2020 

№ 322/0/5-20 

 

121.  Про здійснення планового аудиту в департаменті охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

 

січень Литвиненко 

Ю.А. – 

завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 31.01.2020 

№ 78/5-20 
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122.  Про здійснення планового аудиту в комунальній установі 

«Обласний центр з матеріально-технічного забезпечення 

закладів охорони здоров’я» 

 

березень Литвиненко 

Ю.А. – 

завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 13.03.2020 

№ 263/5-20 

 

123.  Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 05 січня 2015 року № 2 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 29.01.2020 

№ 72/5-20 

 

124.  Про затвердження Порядку проведення щорічної внутрішньої 

оцінки якості внутрішнього аудиту і складання програми 

забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в 

Донецькій облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

-“- Видано розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово - цивільної 

адміністрації від 21.02.2020 

№ 173/5-20 

 

125.  Про зняття з контролю розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації 

 

січень Россоха Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

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

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

Проведення нарад, інших заходів 
 

 Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації  
 

Кириленко П.О. - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Обласна тимчасова комісія з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 

«Про посилення контролю за погашенням заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

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

комісії) 
 

протягом 

кварталу 

Токарева О.А. –                       

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 28.02.2020 

2.  Територіальна тристороння соціально – економічна рада 

 

ІІІ декада 

березня 

 

 

-“- Не було потреби 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

3.  Обласна комісія з питань забезпечення енергоносіями 

споживачів регіону та контролю за їх розрахунками 

 

щомісяця Гончаренко С.В-

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводилась 
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4.  Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 14.01.2020; 

30.01.2020; 04.03.2020 

5.  Комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб при 

облдержадміністрації  

 

січень -“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

6.  Регіональна рада підприємців в Донецькій області 

 

ІІ декада лютого -“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

 

7.  Організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

Донецькій області державних, регіональних свят та пам’ятних 

дат 

 

щомісяця Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 10.01.2020; 

14.01.2020; 20.01.2020; 27.01.2020; 

03.02.2020; 07.02.2020; 03.03.2020; 

10.03.2020; 13.03.2020 

 

8.  Засідання обласного комітету щодо забезпечення доступності 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної 

інфраструктури в Донецькій області 

 

ІІІ декада 

березня 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

Проведено 05.03.2020 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Обласна рада з питань безпечної життєдіяльності населення 

(постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 

1993 року № 733 «Про створення Національної ради з питань 

безпечної життєдіяльності населення» (зі змінами) (за 

потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Токарева О.А. –                       

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Не було потреби 

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 

-“- Проведено 03.02.2020 

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: 06.02.2020; 

06.03.2020; 26.03.2020 
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14.  Обласна комісія з питань надання учасникам пілотного 

проекту фінансової допомоги на поворотній основі для 

організації підприємницької діяльності 

 

ІІІ декада 

березня 

Токарева О.А. –                       

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 11.02.2020 

15.  Міжвідомча робоча група з питань забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 

дотримання норм законодавства в частині мінімальної 

заробітної плати на території Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не було потреби 

16.  Обласний міжвідомчий штаб з координації організації 

оздоровлення та відпочинку дітей 

 

лютий -“- Не було потреби 

17.  Атестаційна комісія з проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території 

Донецької області 

 

лютий -“- Не було потреби 

18.  Координаційна рада у справах дітей при 

облдержадміністрації 

додатково до 

плану 

Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 04.02.2020 
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19.  Координаційна рада з питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 

 

щомісяця 

 

Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 31.01.2020; 07.02.2020 

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

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 

 

лютий 

 

-“- Проведено 25.02.2020 

21.  Обласна молодіжна рада 

 

лютий -“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

 

22.  Координаційний комітет сприяння зайнятості населення 

 

січень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено 22.01.2020 

23.  Регіональна рада з питань професійної орієнтації населення з 

метою підведення підсумків щодо впровадження заходів з 

професійної орієнтації населення області в 2019 році 

 

лютий -“- Проведено 14.02.2020 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

24.  Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за потреби) 

протягом 

кварталу 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 23.01.2020; 

04.02.2020; 26.02.2020; 12.03.2020; 

17.03.2020; 20.03.2020; 26.03.2020 

25.  Обласна комісія з питань евакуації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Не було потреби 

26.  Комісія з відбору претендентів на призначення стипендій 

тренерам Донецької області 

 

додатково до 

плану 

Мицик В.П. - 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 21.01.2020; 25.02.2020 

27.  Комісія з відбору претендентів на призначення стипендій 

перспективним спортсменам Донецької області 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 25.02.2020 

28.  Обласна комісія з розгляду питань щодо визначення 

одержувачів адресної виплати для придбання житла 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 13.03.2020 
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Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

29.  Робоча група з питань надрокористування (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 13.03.2020 

30.  Обласна комісія по контролю за діяльністю суб’єктів 

господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом 

(за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Проведено обстеження ТОВ 

«Укрсплав», (м. Краматорськ) та 

ТОВ «АВ Трейд Груп», 

(м. Слов’янськ) 21.01.2020 

31.  Обласна координаційна рада з питань безпеки дорожнього 

руху 

 

лютий -“- Проведено: 28.01.2020; 

11.02.2020; 20.02.2020; 11.03.2020 

32.  Обласна робоча група з питань функціонування ринку 

пасажирських автомобільних перевезень 

 

лютий -“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

33.  Координаційна рада з питань реформування вугільної галузі 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено 03.02.2020 

34.  Робоча група з питань надрокористування додатково до 

плану 

-“- Проведено 13.02.2020 
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35.  Регіональна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ – 

інфекції/СНІДу 

 

березень Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено 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 

 

 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

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

кварталу 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 04.02.2020; 19.02.2020 

37.  Експертна комісія облдержадміністрації (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Россоха Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводилась 
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38.  Комісія облдержадміністрації з питань розгляду звернень 

громадян (Указ Президента України від 07 лютого 2008 року 

№ 109/2008) 

щомісяця, 

ІV четвер 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

Організовано та проведено 3 

засідання Комісії 23.01.2020; 

28.02.2020; 26.03.2020 

 

 Засідання колегій: 
 

  

Кириленко П.О. - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про підсумки 

виконання місцевих бюджетів області за 2019 рік» 

 

березень Скарга М.О. – 

директор 

Департаменту 

фінансів  

облдержадмініст

рації 

Проведено 26.03.2020 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Департаменту житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації: 

     «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 

2019 році»; 

     «Про стан виконавської дисципліни в департаменті 

житлово – комунального господарства облдержадміністрації 

за 2019 рік»; 

     «Про підсумки роботи підприємств житлово – 

комунального господарства області за 2019 рік» 

 

 

січень 

 

лютий 

 

 

березень 

Гончаренко С.В-

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

 

24.01.2020; 

 

27.02.2020; 

 

 

перенесено на квітень 2020 року 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

3.  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: «Про хід 

виконання регіональної Програми розвитку освіти: «Освіта 

Донеччини в європейському вимірі. 2017 – 2020 роки» у 

2019 році 

 

лютий Сідашева Т.В. –  

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 21.02.2020 

 

4.  Управління культури і туризму облдержадміністрації: 

«Підведення підсумків роботи в галузі культури за 2019 рік» 

 

ІІ декада лютого Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено 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 

 

5.  Донецького обласного центру зайнятості: 

     «Аналіз показників з виплати допомоги по безробіттю»; 

     «Ефективність супроводу підприємців. Аналіз тривалості 

ведення підприємницької діяльності особами, які 

започаткували власну справу за сприяння служби 

зайнятості», «Зміни у сфері публічних закупівель в умовах дії 

нового закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

 

 

лютий 

березень 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено: 

02.03.2020; 

перенесено 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 
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6.  Головного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області: «Про підсумки роботи органів Пенсійного 

фонду України в Донецькій області у 2019 році та завдання на 

2020 рік» 

 

ІІ декада лютого 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

 

Проведено 18.02.2020 

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

патріотичного виховання облдержадміністрації: « Про стан 

надання соціальної підтримки та допомоги багатодітним 

сім’ям у м. Добропілля та Вугледарській ОТГ», «Про хід 

виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми у 

мм. Маріуполь та Покровськ», «Про організацію та 

проведення обласного конкурсу «Молода людина року у 

2020 році», «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 

2019 році» 

лютий Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 25.03.2020 

8.  Служби у справах дітей облдержадміністрації: «Про підсумки 

роботи служб у справах дітей Донецької області у 2019 році 

та основні завдання діяльності служб на 2020 рік» 

 

лютий Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 28.02.2020 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

9.  Управління фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації: «Про перелік заходів з фізичної 

культури та спорту облдержадміністрації Донецької області 

на 2020 рік, які фінансуються з обласного бюджету», «Про 

стан виконавської дисципліни та організацію роботи зі 

зверненнями громадян у 2019 році»; «Про укладання 

договорів про співробітництво між управлінням і 

громадськими об’єднаннями, громадськими об’єднаннями  

фізкультурно - спортивної спрямованості»; «Про зняття 

рішень з контролю від 28.05.2019 № 06-03/03/2 «Про 

підсумки роботи ДОНЕЦЬКОГО ВИЩОГО УЧИЛИЩА 

ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМ.С. БУБКИ за 2018 рік»; 

від 28.05.2019 № 06-03/03/3 «Про стратегію розвитку 

об’єднаних територіальних громад у сфері фізичної культури 

і спорту у Соледарській та Миколаївській громадах» 

 

ІІІ декада січня Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 07.02.2020 

10.  Державного архіву області: 

     «Про стан контролю за виконанням документів в 

держархіві області», «Про стан правової роботи в держархіві 

області у 2019 році»; 

     «Про підсумки роботи архівних установ Донецької області 

у 2019 році та пріоритетні напрями на 2020 рік» (розширене 

засідання); 

 

 

 

ІІІ декада січня 

 

 

ІІІ декада 

лютого 

 

 

 

Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

 

Проведено: 

28.01.2020; 

 

 

26.02.2020; 

 

 

 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 53 

     «Про стан охорони праці в держархіві області», «Про 

розгляд питання щодо проведення контрольних перевірок за 

результатами комплексних перевірок роботи архівних 

установ, проведених у 2019 році», «Про стан контролю за 

виконанням документів в держархіві області» 

ІІІ декада 

березня 

Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

31.03.2020 

 

Клюшников Д.Г.. – заступник голови облдержадміністрації 

11.  Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: «Про 

підсумки діяльності органів і закладів охорони здоров’я, стан 

здоров’я населення у 2019 році та заходи щодо забезпечення 

населення доступною та якісною медичною допомогою у 

2020 році» 

ІІІ декада 

березня 

Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 12.03.2020 

 Проведення нарад:    

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

1.  Нарада із заступниками міських голів, голів 

райдержадміністрацій, голів рад об’єднаних територіальних 

громад, керівників військово – цивільних адміністрацій з 

поточних питань розвитку галузі та проходження 

опалювального періоду 2019 – 2020 років 

щомісяця 

 

Гончаренко С.В-

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

 

Наради проведені: 06.02.2020; 

25.02.2020; 26.02.2020 
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2.  Селекторні наради (за потреби) протягом 

кварталу 

Підгорна Т.О. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління 

Держгеокадаст-

ру у Донецькій 

області 

 

Протягом кварталу проведено 8 

селекторних нарад: 15.01.2020, 

30.01.2020, 12.03.2020, 16.03.2020, 

17.03.2020, 18.03.2020, 25.03.2020, 

27.03.2020 

3.  Обласні наради з питань впровадження адміністративно – 

територіальної реформи Донецької області (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 10.01.2020; 

16.01.2020; 20.01.2020; 21.01.2020; 

29.01.2020; 31.01.2020; 26.02.2020; 

27.02.2020; 11.03.2020; 24.03.2020; 

26.03.2020 

 

4.  Спільна нарада з органами Державної архітектурно - 

будівельної інспекції та експертними організаціями з питань 

здійснення контролю якості при виконанні робіт в частині 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

інвалідністю 

 

ІІІ декада січня Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 15.01.2020 

5.  Нарада під головуванням першого заступника голови 

облдержадміністрації щодо стану забезпечення 

містобудівною документацією об’єднаних територіальних 

громадах 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Проведено 12.03.2020 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

6.  Наради з: 

     директорами інтернатних закладів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст що знаходяться в 

управлінні обласної ради; 

     керівниками закладів професійної (професійно – технічної) 

освіти щодо подання заявки до Міністерства освіти і науки 

України на участь у конкурсному відборі закладів, на базі 

яких будуть створені навчально – практичні центри; 

     відповідальними працівниками за організацію харчування 

в закладах освіти області; 

     керівниками органів управління освітою міст, районів, 

об’єднаних територіальних громад; 

     керівниками закладів фахової передвищої освіти, що 

мають статус окремих юридичних осіб; 

     завідувачами центрів практичної психологічної і 

соціальної роботи, методистів управлінь (відділів) освіти 

міських рад і райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, які координують роботу 

психологічних служб в закладах освіти області; 

     про координацію реалізації проєкту Президента України 

щодо спорудження п’яти шкіл, п’яти садочків у Донецькій 

області в 2020 році; 

     щодо забезпечення належного супроводу педагогічних 

працівників з питань організації дистанційної освіти 

 

 

січень 

 

 

січень 

 

 

 

січень 

 

лютий, 

березень 

лютий 

 

лютий 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

 

додатково до 

плану 

 

Сідашева Т.В. –  

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

28.01.2020; 

 

 

16.01.2020; 

 

 

 

22.01.2020; 

 

21.02.2020, 24.03.2020; 

 

21.02.2020; 

 

25.02.2020; 

 

 

 

 

24.02.2020; 03.03.2020; 

 

 

31.03.2020 

 

7.  Селекторні вебнаради з керівниками органів управління 

освітою міст, районів, об’єднаних територіальних громад 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Проведено: 28.01.2020; 

21.02.2020; 25.02.2020; 24.03.2020 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

8.  Відеоконференції з керівниками органів управління фізичною 

культурою і спортом міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій 

 

І декада лютого, 

березня 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 06.02.2020; 05.03.2020 

9.  Наради: 

     з організації запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій на об’єктах з масовим перебуванням людей у 

Донецькій області; 

 

     з питань відновлення житлових будинків, які були 

пошкоджені внаслідок бойових дій; 

     з питань протимінної діяльності; 

     щодо організації та проведення відновлювальних робіт 

пошкодженого/зруйнованого житла у прифронтових 

населених пунктах області 

 

додатково до 

плану 

 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

13.01.2020; 20.01.2020; 27.01.2020; 

03.02.2020; 10.02.2020; 17.02.2020; 

24.02.2020; 02.03.2020; 10.03.2020; 

16.03.2020; 23.03.2020; 

10.02.2020; 

 

13.02.2020; 

19.02.2020 

 

 

10.  Робочі наради (тематичні зустрічі): 

     з проблемних питань в роботі архівних підрозділів 

структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних 

установ, організацій, підприємств, територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади; 

     з профільних та проблемних питань з архівними 

установами області 

додатково до 

плану 

Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

Протягом кварталу проведено 13 

тематичних зустрічей: 14.01.2020; 

15.01.2020; 22.01.2020; 24.01.2020; 

04.02.2020; 07.02.2020; 05.03.2020; 

 

09.01.2020; 17.01.2020; 23.01.2020; 

12.02.2020; 14.02.2020; 20.02.2020 
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Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

11.  Нарада з представниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації щодо роботи системи 

енергоменеджменту та впровадження енергосервісних 

договорів в установах, що підпорядковані структурним 

підрозділам облдержадміністрації 

 

березень Литвинов А.В. –  

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 
 

Перенесено на червень 2020 року 

12.  Наради: 

     «Заходи з автономізації закладів охорони здоров’я 

обласного підпорядкування, проблемні питання»; 

     «Аналіз проблемних питань при складанні річного звіту за 

2019 рік»; 

     «Про підготовчу роботу з проведення реформи вторинного 

рівня медичної допомоги»; 

     «Про розгляд випадків малюкової смертності за 

підсумками І кварталу 2020 року»; 

 

 

 

 

 

 

      з керівниками закладів охорони здоров’я Донецької 

області щодо реформи фінансування вторинної ланки 

медичної допомоги; 

     з питань тимчасової непрацездатності та оформлення 

листків непрацездатності 

 

ІІ декада січня 

 

ІІІ декада 

лютого 

ІІ декада 

березня 

ІІІ декада 

березня 

 

 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

 

додатково до 

плану 

Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

23.01.2020; 

 

03.02.2020; 

 

31.01.2020; 

 

перенесено 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; 

21.02.2020; 

 

 

25.02.2020 
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 Інші заходи:   

Кириленко П.О. - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Забезпечення надходжень до бюджету за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних судів, пов'язаних зі стягненням 

податкового боргу 

 

щомісяця Долозіна І.Л. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

 

Протягом кварталу за 

оперативними даними 

надходження за рішеннями 

(ухвалами) адміністративних 

судів, пов’язаних зі стягненням 

податкового боргу, склали 

1 749,4 тис. гривень 

 

2.  Підготовка інформації щодо фактичного стану виконання 

доведених завдань по забезпеченню надходжень коштів до 

бюджетів всіх рівнів за звітний період 

 

щомісяця -“- До департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

аналітичні матеріали про стан 

виконання доведених завдань по 

мобілізації коштів до бюджетів 

усіх рівнів (листи від 15.01.2020 

№ 3561/10/05-99-06-01-31, від 

14.02.2020 № 12616/10/05-99-06-

01-31, від 13.03.2020 

№ 22011/10/05-99-06-01) 
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3.  Надання інформації для проведення моніторингу стану 

розвитку малого та середнього підприємництва, рейтингової 

оцінки результатів діяльності голів райдержадміністрацій та 

міських рад (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

 

Долозіна І.Л. - 

в.о. начальника 

Головного 

управління ДПС 

у Донецькій 

області 

 

До департаменту економіки 

облдержадміністрації надано 

інформацію щодо виконання 

заходів Регіональної програми 

розвитку малого та середнього 

підприємництва (лист від 

14.01.2020 № 3212/10/05-99-06-

01). Також листом від 20.03.2020 

№ 24387/10/05-99-06-01 надано 

інформацію щодо показників 

фінансово-господарської 

діяльності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

4.  Організаційна робота щодо проведення ярмаркових заходів 

на виконання факсограми Міністерства аграрної політики та 

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

12/16616 

протягом 

кварталу 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу проведено 184 

ярмарки, реалізовано продукції на 

суму 20,8 млн. грн 

 

5.  Збір та надання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України: 

     матеріалів від суб’єктів племінної справи у тваринництві 

щодо результатів бонітування сільськогосподарських тварин 

всіх видів за 2019 рік; 

ІІІ декада січня 

 

-“- 

 

 

 

 

Інформацію опрацьовано та 

подано до Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 01.02.2020 
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     звітів кількісних та якісних показників продуктивності 

стада й виробничо – господарської діяльності суб’єктів 

племінної справи у тваринництві за 2019 рік 

 

Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

6.  Підготовка Зведеного плану розвитку агропромислового 

комплексу Донецької області та сільських територій на 

2020 рік 

 

лютий -“- Не проводилось 

7.  Проведення аналізу: 

     виробничої діяльності харчових і переробних підприємств 

області за підсумками роботи; 

     закупівельних цін на сировину та оптово-відпускних цін 

на готову продукцію по переробним підприємствам області 

 

 

протягом 

кварталу 

щотижнево 

-“- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативний аналіз здійснювався 

протягом кварталу. Індекс 

промислової продукції склав 

98,2% до відповідного періоду 

минулого року. Збільшилося 

виробництво борошна – на 22,2%, 

ковбасних виробів – на 3,4%, 

молока та вершків незгущених й 

без додавання цукру та інших 

підсолоджуючих речовин – на 

57,9%, молока і вершків, йогуртів, 

кефіру, сметани та інших 

ферментованих продуктів – на 

40,0%, пряників – на 7,0 %. 

Зменшилося виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів – 3,7%, 
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Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініс

трації 

 

печива солодкого – на 25,8%, олії 

соняшникової нерафінованої – на 

2,2%. Причиною зменшення 

виробництва стало зниження 

внутрішнього споживчого попиту 

 

8.  Проведення моніторингу щодо: 

     регіональних балансів споживчого попиту та ресурсного 

наповнення регіонального ринку основними видами 

продовольчих ресурсів; 

     виконання завдань і заходів комплексної програми 

економічного розвитку сільських територій Донецької області 

на 2018 – 2020 роки за 2019 рік; 

     виконання завдань і заходів програми економічного та 

соціального розвитку Донецької області за 2019 рік в частині 

агропромислового комплексу та земельних відносин 

 

 

щомісяця, 

І декада 

 

ІІІ декада січня 

 

 

ІІІ декада січня 

-“- Моніторинг проведено протягом 

кварталу 

9.  Оформлення та видача свідоцтв (сертифікатів) племінних 

(генетичних) ресурсів суб’єктам племінної справи у 

тваринництві 

 

протягом 

кварталу 

-“- Оформлено та видано суб’єктам 

племінної справи у тваринництві 

66 сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів на поголів’я 

племінних тварин, що 

реалізуються суб’єктами 

племінної справи у тваринництві 
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10.  Засідання обласної містобудівної ради (у разі надходження 

проєктної документації) 

 

протягом 

кварталу 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 22.01.2020; 19.02.2020 

11.  Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій 

області (на виконання указів Президента України від 

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

вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 

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

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями» (із змінами) 

 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку  і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу забезпечено 41 

захід 

 

12.  Підготовка та погодження з Міністерством закордонних 

справ України і Кабінетом Міністрів України технічних 

завдань керівництва облдержадміністрації для відрядження за 

кордон (на виконання указів Президента України від 

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

вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 

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

2002 року № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх 

зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями» (зі змінами) та 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Візит перенесено 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 
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постанов Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року 

№ 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових 

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

№ 1629 «Про деякі питання удосконалення роботи з 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 

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

№ 903 «Про затвердження Порядку підготовки проектів 

директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах 

міжнародного характеру та звітів за їх результатами» (зі 

змінами) 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку  і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

13.  Координація роботи щодо залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Робота здійснювалась протягом 

кварталу 

 

14.  Проведення роботи: 

     зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, міськими радами, військово-

цивільними адміністраціями та об’єднаними територіальними 

громадами з реалізації проекту «Надзвичайна кредитна 

програма для відновлення України» Європейського 

інвестиційного банку; 

     з підготовки та організації навчальних візитів 

представників Донецької області в рамках Програми із 

відновлення та розбудови миру ООН; 

     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 країн ЄС; 

 

протягом 

кварталу 

 

 

 

 

протягом 

кварталу 

 

протягом 

кварталу 

 

 

 

-“- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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     щодо оновлення та внесення змін до Інтерактивної карти 

проектів соціально – економічного розвитку Донецької 

області; 

     шодо територіального маркетингу, у тому числі 

промоційної діяльності, що має на меті формування 

позитивної ділової репутації мирної сторони Донецької 

області; 

     по створенню інвестиційного порталу Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

 

протягом 

кварталу 

 

 

січень 

Головко О.П. – 

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку  і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

15.  Проведення моніторингу: 

     діючих джерел фінансування, у тому числі грантових 

коштів, для реалізації проектів на території області; 

     стану зовнішньоекономічної діяльності області; 

     реалізації інфраструктурних проектів та розміщення 

інформації на вебсайті облдержадміністрації; 

     реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України Європейського 

інвестиційного банку 

 

протягом 

кварталу 

 

 

-“- 

 

Заходи проводились протягом 

кварталу 

 

16.  Супровід проекту підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва Донецької та Луганської областей 

«FinancEast» в рамках проекту «Підтримка Європейського 

союзу для Сходу України», що фінансується за рахунок 

коштів ЄС через Німецький банк розвитку KfW та Німецько – 

Український фонд 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Заходи проводились протягом 

кварталу 
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17.  Організація та участь в освітніх заходах для інститутів 

громадянського суспільства, громадських рад при органах 

виконавчої влади у рамках розвитку громадянського 

суспільства 

 

протягом 

кварталу 

 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу брали участь у 

13 освітніх заходах 

 

18.  Координація роботи щодо діяльності громадської ради при 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Координаційна робота 

здійснювалась протягом кварталу 

19.  Участь у заходах, організованих громадськими організаціями 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Протягом кварталу брали участь у 

10 заходах, організованих 

громадськими організаціями 

 

20.  Здійснення державної реєстрації юридичних осіб – релігійних 

організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснено 12 реєстраційних дій, з 

яких: 10 - державна реєстрація 

змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі  юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань, 2 - 

державна реєстрація створення 

юридичної особи 

 

21.  Засідання громадської ради при облдержадміністрації 

 

лютий -“- Проведено: 17.01.2020; 

22.02.2020; 05.02.2020; 12.03.2020 
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Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

22.  Підготовка інформації за ІV квартал 2019 року про хід 

виконання розділу «Охорона навколишнього природного 

середовища» Програми економічного і соціального розвитку 

Донецької області на 2019 рік та основних напрямків 

розвитку на 2020 і 2021 роки 

 

І декада січня Натрус С.П. – 

директор 

департаменту 

екології та 

природних 

ресурсів 

облдержадмініст

рації 

Виконано, лист на департамент 

економіки облдержадміністрації 

від 29.01.2020 № 04-18/539/90-20 

23.  Аналіз стану використання та освоєння коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища у 

2019 році відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

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

затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2019 рік» (із 

змінами) 
 

ІІІ декада січня -“- Виконано, лист від 13.01.2020 

№ 04-18/147/90-20 

24.  Засідання робочої групи з координації запровадження на 

території Донецької області роздільного збирання побутових 

відходів (за потреби) 
 

січень -“- Не проводилось 

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

автомобільних дорогах загального користування місцевого 

значення (за окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 
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26.  Проведення спільних заходів державного контролю у сфері 

пасажирських перевезень під час рейдових перевірок 

автоперевізників обласною робочою групою з питань 

функціонування ринку пасажирських автомобільних 

перевезень 

 

протягом 

кварталу 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу здійснено 

щотижневі виїзди згідно з планом-

графіком Управління 

Укртрансбезпеки в Донецькій 

області 

27.  Організація роботи будівництва внутрішньої електромережі 

на КПВВ «Майорське» 

 

протягом 

кварталу 

-“- Організовано ліквідацію 

аварійних ситуації на 

електромережі КПВВ «Мар’їнка». 

21.02.2020 прийнято участь у 

засіданні Мінветеранів на тему: 

«Проблемні питання визначення 

правового статусу і 

функціонування КПВВ» 

 

28.  Опрацювання питання щодо відновлення газопостачання міст 

Мар’їнка та Красногорівка Мар’їнського району 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Підготовлені матеріали, які 

доцільно використати у 

переговорному процесі щодо 

мирного врегулювання ситуації в 

окремих районах Донецької і 

Луганської областей, щодо 

необхідності надання допомоги у 

забезпеченні гарантій безпеки від 

російської сторони СЦКК під час 

реалізації проєкту реконструкції 

ГРС Мар’їнка. 
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Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

На Голову Наглядової Ради GIR 

Немсадзе Г.Г. підготовлено 

звернення щодо недопущення 

зривання проєкту реконструкції 

ГРС Мар’їнка (лист від 19.02.2020 

№ 0.1/22/310/0/2-20) 

 

29.  Заходи із закупівлі послуг з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення області 

 

 

І декада січня -“- Перенесено на квітень 2020 року 

30.  Укладання договорів з органами місцевого самоврядування, 

райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними 

громадами 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 – 2020 роки 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу укладено 5 

договорів 

31.  Конференція з розгляду можливості розміщення на території 

м. Торецьк нових виробничих потужностей з метою 

працевлаштування шахтарів, які вивільнятимуться у разі 

закриття шахт 

 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 17.02.2020 
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32.  Проведення атестації: 

     лікарів акушерів – гінекологів (за окремим графіком); 

     лікарів – педіатрів (за окремим графіком); 

     лікарів хірургічного профілю (за окремим графіком); 

     лікарів – стоматологів (за окремим графіком); 

     лікарів з організації охорони здоров’я (за окремим 

графіком); 

     середнього медичного персоналу (за окремим графіком) 

 

 

протягом 

кварталу 

Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 

16.01.2020; 20.02.2020; 

 

 

 

02.01.2020; 06.02.2020 

 

33.  Акредитація закладів охорони здоров’я області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено акредитацію КНП 

«Сіверська багатопрофільна 

лікарня планового лікування» 

26.02.2020 

 

 

34.  Робота атестаційної комісії з терапевтичного профілю 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (за 

окремим графіком) 

 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено: 09.01.2020; 13.02.2020 

Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 
35.  Комісія по відбору навчальних закладів на 2020 рік для 

організації професійного навчання зареєстрованих 

безробітних та їх проживання під час навчання (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Проведено 21.01.2020, 18.02.2020 
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36.  Інвентаризація та паспортизація археологічних об’єктів 
 

протягом 

кварталу 

 

Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Інвентаризовано 14 археологічних  

об’єкти 

37.  Сприяння організації і проведенню гастрольних та 

концертно-масових заходів творчими колективами України 

на території області 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Гастрольні та концертно-масові 

заходи творчими колективами 

України на території області не 

проводилися 

 

38.  Організація міжрегіональної культурної співпраці з 

Вінницькою, Львівською, Житомирською, Запорізькою 

областями 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 29.01.2020, 30.01.2020 виїзд до 

Львівської області 

 

39.  Організація та проведення безкоштовного показу 

документальних, художніх та патріотичних фільмів до 

знаменних та пам’ятних дат в історії України 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 09.01.2020 по 11.01.2020, 

14.01.2020 - м/ф «Снігові 

перегони» (м. Краматорськ, 

сс. Торське, Вирівка, Сергіївка, 

Слов’янський район); 

22.01.2020 – д/ф «Символ нашої 

волі»; 

27.01.2020 – д/ф «Бабин Яр - нові 

документи» (м. Краматорськ); 

29.01.2020 – х/ф «Крути 1918» 

(м. Мар’їнка); 

15.02.2020 – д/ф «Миротворці. У 
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Певна А.В. –  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

горах Сванетії» (м. Краматорськ); 

08.03.2020 – х/ф «Скажене 

весілля» (Іллінівська ОТГ); 

12.03.2020 – х/ф «Чужа молитва» 

(м. Слов’янськ); 

13.03.2020 – д/ф «Добровольці» 

(с. Миронівка) 

 

40.  Проведення культурно – мистецької акції з показу: 

     вітчизняних кінофільмів та мультфільмів мешканцям 

прифронтових міст та сіл області; 

     театральних вистав, концертних програм тощо 

військовослужбовцям, мешканцям прифронтових міст і сіл 

області та у закладах соціального спрямування 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено: 

7 показів вітчизняних кінофільмів; 

 

04.03.2020, с. Мирне 

Волноваського району 

 

41.  Проведення обласного конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів) з культури, туризму, мистецтва 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- Проведено з 15.01.2020 по 

10.02.2020 

42.  Фінансування пенсійних виплат 

 

протягом 

кварталу 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Протягом кварталу забезпечено 

своєчасне, відповідно до графіка, 

фінансування коштів на виплату  

пенсій в повному обсязі 
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43.  Здійснення моніторингу інформаційних відомостей з реєстру 

застрахованих осіб Державного соціального страхування 

щодо виявлення ознак тіньової зайнятості. Інформування 

соціальних партнерів 

 

протягом 

кварталу 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

Матеріали по виявлених ознаках 

тіньової зайнятості за 

результатами моніторингу 

відомостей реєстру застрахованих 

осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування направлені: 

по 1,0 тис. платниках - до органів 

місцевого самоврядування; 

по 2,2 тис. - до територіальних  

органів з питань праці; 

по 0,6 тис. - до органів податкової 

служби; 

по 0,1 тис. - до соціальних 

партнерів 

 

44.  Забезпечення нарахування та перерахунку пенсій протягом 

кварталу 

-“- Органами Фонду області 

призначено 6,2 тис. пенсійних 

виплат, проведено 18,7 тис. 

поточних перерахунків 

 

45.  Оптимізація мережі пунктів обслуговування громадян та 

запровадження єдиних Стандартів обслуговування громадян 

в органах Пенсійного фонду області 
 

протягом 

кварталу 

-“- Фахівцями органів Фонду надано 

2,5 тис. послуг в 43 агентських 

пунктах. 

В управліннях області 

забезпечується впровадження 

єдиних  Стандартів 

обслуговування громадян 
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46.  Реалізація завдань з надання електронних послуг через веб-

портал Пенсійного фонду України, в тому числі громадянам, 

які мають електронний цифровий підпис 
 

протягом 

кварталу 

 

Рад Н.С. – 

начальник 

Головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

Протягом кварталу 2,0 тис. 

громадян отримали електронні 

послуги, 9,1 тис. осіб залучено до 

реєстрації на веб-порталі 

Пенсійного фонду України 

 

47.  Співбесіда з відповідальними працівниками інтернатних 

закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст, що знаходяться в управлінні обласної ради 

 

січень Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 28.01.2020 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 
48.  Надання допомоги населенню відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 21 «Про 

затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої 

допомоги населенню Донецької та Луганської областей» 

протягом 

кварталу 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу спільно з 

особовим складом з ГУ ДСНС у 

Донецькій області, для проведення 

невідкладних відновлювальних 

робіт пошкодженого внаслідок 

міжнародного збройного конфлікту 

житла на території Волноваського 

району, Ясинуватьского району, 

ВЦА міста Мар’їнка та села 

Побєда, ВЦА м. Красногорівка, 

ВЦА селища Зайцево, з 
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Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

регіонального матеріального 

резерву Донецької області надано 

будівельні матеріали, дизельне 

паливо 

 

49.  Організація, координація та сприяння операторам 

розмінування та суб’єктам протимінної діяльності у 

забезпеченні безпечного проведення аварійно-

відновлювальних робіт 

 

 

додатково до 

плану 

-“- 

 

Протягом кварталу опрацьовано 

112 заявки на проведення робіт 

50.  Проведення урочистої зустрічі з кращими спортсменами та 

тренерами з олімпійських, неолімпійських видів спорту серед 

осіб з інвалідністю (за потреби) 

 

протягом 

кварталу 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Скасовано в 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 
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51.  Координаційна рада з видів спорту за участю громадських 

організацій (федерацій) Донецької області 

 

ІІІ декада 

лютого 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

Скасовано в 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 
 

52.  Атестаційна комісія з визначення кваліфікаційного рівня 

тренерів (тренерів-викладачів) для присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

 

ІІІ декада 

січня,  

лютого, 

березня 
 

-“- 

 

Проведено 21.01.2020; 25.02.2020 

53.  Засідання: 

     експертно-перевірної комісії державного архіву області; 

 

     науково-методичної ради державного архіву Донецької 

області 

 

щомісяця, ІІІ 

декада 

ІІІ декада січня 

 

Шишолік І.В.– 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 
 

Проведено: 

29.01.2020; 25.02.2020; 25.03.2020;  

 

27.01.2020; 06.03.2020; 26.03.2020 

 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

54.  Організаційне забезпечення участі керівництва міст та 

районів області у заходах, які проводяться в 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Засідання колегії облдержад-

міністрації 23.01.2020; 27.02.2020; 

26.03.2020; проведення нарад в 

режимі онлайн 19.03.2020; 

23.03.2020; участі у меморіаль-

ному заході з вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні 20.02.2020, 

м. Краматорськ 
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55.  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 міст та районів 

області 

 

протягом 

кварталу 

 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне забезпечення участі 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

Кириленка П.О. у заходах під час 

візиту Віце-прем’єр-міністра 

України – Міністра розвитку 

громад та територій України 

Шмигаля Д.А. до Донецької 

області (мм. Краматорськ, 

Торецьк 26.02.2020 – 27.02.2020). 

Організаційне забезпечення 

робочих поїздок голови 

облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації в міста та райони 

області: до м. Краматорськ з 

метою відкриття після 

капітального ремонту 

хірургічного корпусу КНП 

«Міська лікарня № 1» 

(10.01.2020); до м. Слов’янськ для 

участі у заходах та до м. Бахмут з 

нагоди відзначення Дня 

Соборності України, для 

відвідування об’єктів (22.01.2020); 

до м. Маріуполь для участі у 

мітингу-реквіємі з покладанням 

квітів до пам’ятного знаку 
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Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загиблим у неоголошеній війні» 

(24.01.2020); до м. Покровськ для 

представлення новопризначеного 

голови  Покровської 

райдержадміністрації 

(30.01.2020); до м. Селидове для 

огляду об’єктів (29.02.2020). 

Організаційне забезпечення 

поїздки першого заступника 

голови облдержадміністрації 

Мороза І.В. до м. Волноваха для 

участі у заходах, присвячених 

п’ятій річниці обстрілу 

російськими окупаційними 

військами блокпоста поблизу 

с. Бугас Волноваського району 

(13.01.2020). 

Організаційне забезпечення 

поїздок заступника голови 

облдержадміністрації 

Клюшникова Д.Г.: до 

Олександрівського району для 

представлення новопризначеного 

голови райдержадміністрації 

(смт Олександрівка 03.02.2020); 

до м. Костянтинівка для огляду 

комунального некомерційного 

підприємства «Інфекційна лікарня 

м. Костянтинівка» (28.02.2020). 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 78 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 
 

Організаційне забезпечення 

поїздок заступника голови 

облдержадміністрації 

Філашкіна В.С.: до м. Крама-

торськ з нагоди річниці обстрілу 

міста (10.02.2020); до м. Торецьк з 

нагоди відзначення 5-ї річниці від 

Дня заснування 58-ї ОМПБр 

ім. гетьмана І. Виговського 

(14.02.2020) 

 

 

56.  Проведення аналізу за 2019 рік: 

    стану роботи зі здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у Донецькій області; 

    організаційної роботи виконавчих органів міських рад, 

райдержадміністрацій; 

    стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою 

облдержадміністрацією за виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади 

 

 

ІІІ декада січня 

 

-“- Аналіз підготовлено: 

21.01.2020; 

 

 

17.01.2020; 

 

21.01.2020 

 

57.  Підготовка аналізу виконання плану роботи 

облдержадміністрації на ІV квартал 2019 року 

 

до 20 січня -“- Аналіз виконання плану роботи 

облдержадміністрації на ІV 

квартал 2019 року підготовлено 

20.01.2020 
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58.  Проведення аналізу стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

територіальних органах міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за IV квартал 2019 року 

січень 

 

Россоха Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

Протягом січня 2020 року 

проведено аналіз стану 

виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах 

облдержадміністрації, 

територіальних органах 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади за 

IV квартал 2019 року 

 

59.  Налагодження взаємодії між відділами ведення Державного 

реєстру виборців та суб’єктами подання відомостей 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» 

 

протягом 

кварталу 

 

Шевцова Р.В. –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

 

Робота проводилася протягом 

кварталу 

 

60.  Організація проведення вручення державних та урядових 

нагород України, відзнак облдержадміністрації видатним 

працівникам Донецької області 

протягом 

кварталу 

 

Огданська Т.М.– 

начальник 

управління 

кадрового 

забезпечення та 

з питань нагород 

облдержадмініст

рації 

 

Не відбувалось 
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61.  Технічна підтримка роботи тимчасових серверів 

облдержадміністрації (сервер веб-сайтів, поштовий сервер, 

файловий сервер, сервер електронного документообігу та ІP-

телефонії облдержадміністрації) 

 

протягом 

кварталу 

Білокопитий 

В.В. – 

начальник 

відділу 

інформаційно- 

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

 

Робота проводились протягом 

кварталу 

62.  Налаштування та обслуговування комп’ютерної техніки в 

апараті облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

 

 

63.  Підтримка роботи в системі електронної корпоративної 

пошти між структурними  підрозділами 

облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами 

місцевого самоврядування та апарату облдержадміністрації 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

64.  Технічна підтримка роботи мережевого обладнання, 

проведення нарад, конференцій, семінарів, засідань колегій 

облдержадміністрацій 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 

 

65.  Підтримка систем контролю доступу та відеоспостереження в 

будівлі облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Роботи проводились протягом 

кварталу 
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66.  Аналіз додержання графіків особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги, 

особистих, спільних, виїзних прийомів громадян з питань, що 

належать до компетенції облдержадміністрації, підготовка 

довідок та надання їх голові облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної адміністрації 

 

щомісяця, І 

декада 

 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Щомісячно управлінням 

готувались і надавались голові 

облдержадміністрації, керівнику 

обласної військово-цивільної 

адміністрації довідки: 

про додержання графіків 

особистих прийомів громадян в 

облдержадміністрації; 

про роботу телефонного зв’язку з 

населенням «Телефон довіри» та 

«Гаряча лінія» в 

облдержадміністрації; 

про проведення виїзних спільних 

прийомів громадян у містах та 

районах області керівниками 

структурних підрозділів облдерж-

адміністрації разом із керівниками 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій, 

виконкомів міських, сільських, 

селищних рад; 

моніторинги дотримання графіків 

проведення виїзних прийомів 

громадян за місцем їх мешкання 

головами райдержадміністрацій, 

міськими головами, керівниками 

військово-цивільних адміністра-

цій, головами рад об’єднаних 

територіальних громад 
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67.  Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про 

підсумки роботи із зверненнями громадян за 2019 року для 

надання: 

     Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

     Офісу Президента України; 

     голові облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово-цивільної адміністрації 

 

 

 

 

до 15 січня 

до 20 січня 

до 30 січня 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

 

Направлені статистичні звіти та 

аналітичні довідки про підсумки 

роботи із зверненнями громадян: 

14.01.2020; 

20.01.2020; 

28.01.2020 

68.  Прийняття та узагальнення статистичних звітів від місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області щодо: 

     забезпечення доступу до публічної інформації та аналіз 

запитів на публічну інформацію, що надійшли до 

облдержадміністрації за 2019 рік; 

     роботи зі зверненнями громадян та аналіз звернень 

громадян, що надійшли до облдержадміністрації за 2019 рік 

 

до 05 січня -“- Прийняті та узагальнені 

статистичні звіти за 2019 рік від 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій, 

виконавчих органів міських рад та 

рад об’єднаних територіальних 

громад та проведено аналіз 

звернень громадян і запитів на 

публічну інформацію, які 

надійшли до облдержадміністрації 

за цей період 

 

 

69.  Складання анкети до Секретаріату Кабінету Міністрів 

України про організацію виконання Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» 

 

до 05 січня -“- 11.01.2020 складено та направлено 

анкету до Секретаріату Кабінету 

Міністрів України 
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70.  Прийняття та узагальнення інформації про стан виконання 

Плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії 

відкритих даних 

 

до 09 січня Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

 

09.01.2020 до Міністерства 

цифрової трансформації України 

направлено узагальнену 

інформацію про стан виконання 

Плану дій з реалізації принципів 

Міжнародної хартії відкритих 

даних від структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

71.  Надання інформації до Офісу Президента України щодо 

виконання деяких пунктів Указу Президента України від 

05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» 

 

 

до 30 січня -“- 27.01.2020 підготовлено та 

направлено інформацію до Офісу 

Президента України 

72.  Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час проведення усіх видів секретних 

робіт та при відвідуванні облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 

 

протягом 

кварталу 

Липовий О.В. –  

завідувач 

сектору 

режимно-

секретної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

Протягом кварталу вжито 

необхідних заходів щодо 

недопущення просочення (витоку) 

секретної інформації під час 

відвідування 

облдержадміністрації іноземними 

делегаціями 
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73.  Розробка та затвердження «Звіту про результати діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту» за 2019 рік 

 

І декада січня Литвиненко 

Ю.А. –  

завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 01.01.2020 по 

23.01.2020 та відправлено до 

Міністерства фінансів України, 

лист від 23.01.2020 № 0.1/14-

494/4-20 

 

74.  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 

 

протягом 

кварталу 

Погребняк Я.О.–  

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Забезпечено подання на державну 

реєстрацію 4 розпоряджень 

голови облдержадміністрації, 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації 

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

заходів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  

та надання їм методичної допомоги 

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

Кириленко П.О. - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

1.  Надання оперативної консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації, фінансовим органам 

райдержадміністрацій та виконавчим комітетам міських рад, 

об’єднаним територіальним громадам з питань, що належать 

до компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Скарга М.О. – 

директор 

Департаменту 

фінансів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу надавалася 

оперативна консультативна 

допомога структурним 

підрозділам облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям, 

фінансовим органам та 

об’єднаним територіальним 

громадам 
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Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

2.  Тематична перевірка діяльності Дружківської міської ради 

щодо здійснення контролю за належною організацією 

обслуговування населення підприємствами житлово-

комунального господарства 

 

лютий Гончаренко С.В-

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено 25.02.2020 

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» (із 

змінами); 

     реалізації проекту «Розвиток мережі Центрів надання 

адміністративних послуг, підвищення якості і доступності 

надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької 

діяльності та мешканцям Донецької області»; 

     виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету 

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

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019 – 

2020 роки» 

 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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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 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

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 

державного власності» по об’єктах державного майна, які 

перебувають у сфері управління облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

6.  Надання методичної допомоги виконавчим органам міських 

рад, райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо: 

     організації роботи стосовно підготовки до 

Антимонопольного комітету України повідомлень про 

державну допомогу суб’єктам господарювання; 

     планування та здійснення публічних закупівель 

замовниками області 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 
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7.  Надання практичної та методичної допомоги виконавчим 

органам сільських, селищних, міських рад, 

райдержадміністраціям, структурним підрозділам 

облдержадміністрації щодо розробки інвестиційних програм і 

проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, оновлення онлайн 

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

 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

 

Методична допомога надавалася 

протягом кварталу 

 

8.  Надання методичної та практичної допомоги: 

     місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації, підприємствам з питань активізації 

інвестиційної діяльності, підготовки бізнес-планів 

перспективних інвестиційних проектів, реалізації 

інвестиційних проектів; 

     з питань оформлення разових (індивідуальних) ліцензій, 

ліцензій на імпорт/експорт товарів, реєстрації іноземних 

інвестицій та договорів про спільну інвестиційну діяльність 

за участю іноземного інвестора; 

     місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, структурним підрозділам 

облдержадміністрації з питань здійснення зовнішніх зносин 

(на виконання указів Президента України від 18 вересня 

1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері 

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

№ 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями» (зі змінами); 

протягом 

кварталу 

Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом кварталу методична та 

практична допомога надавалась 

постійно 
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     органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування з питань науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інтелектуальної власності, виставково-конгресної 

діяльності, маркетингу територій; 

     відносно залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги щодо підтримки реалізації 

проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

придбані за кошти міжнародної технічної допомоги 

 

Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

9.  Надання методичної та практичної допомоги з питань 

розроблення містобудівною документації: 

     Добропільській райдержадміністрації; 

 

     Покровській райдержадміністрації; 

 

     Бахмутській міській раді; 

     Бахмутській райдержадміністрації; 

     Званівській ОТГ; 

     Шахівській ОТГ; 

     Ясинуватській райдержадміністрації; 

     Новогродівській міській раді; 

     Часівоярській міській раді; 

     Мангушській райдержадміністрації; 

     Нікольській райдержадміністрації; 

     Мирноградській міській раді; 

     Соледарській ОТГ; 

     Дружківській міській раді 

 

 

ІІІ декада 

лютого 

ІІІ декада 

березня 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

додатково до 

плану 

Теклюк В.Я. –  

в.о. начальника 

управління 

містобудування 

та архітектури 

облдержадмініст

рації 

 

Допомогу надано: 

 

12.02.2020; 

 

05.03.2020; 

 

14.01.2020; 

23.01.2020; 12.03.2020; 

23.01.2020; 18.02.2020; 12.03.2020; 

23.01.2020; 

15.01.2020; 

20.02.2020; 

25.02.2020; 

05.02.2020; 

10.02.2020; 

18.03.2020; 

11.03.2020; 

04.03.2020 
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10.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України: 

     про національні меншини; 

     про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики; 

     про забезпечення участі громадськості та роботі 

громадських рад при виконавчих органах місцевої влади; 

     про свободу совісті та релігійні організації 

 

 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Допомога надавалась протягом 

кварталу 

11.  Надання консультативної допомоги: 

     сільським, селищним, міським головам, представникам 

об’єднаних територіальних громад з питань формування та 

розвитку об’єднаних територіальних громад; 

     в підготовці переліку проєктних заявок на проєкти, що 

планується реалізувати у 2020 році за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Допомога надавалась протягом 

кварталу: 22.01.2020; 23.01.2020; 

27.01.2020; 24.02.2020 

 

12.  Моніторинг стану реалізації інфраструктурних об’єктів на 

території об’єднаних територіальних громад 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Моніторинг проводиться 

щотижнево 
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Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

13.  Надання методичної допомоги структурним підрозділам у 

справах сім’ї та молоді: 

     Великоновосільківській райдержадміністрації; 

Ясинуватській райдержадміністрації; 

     Бахмутській райдержадміністрації; Бахмутській ОТГ; 

ВЦА м. Авдіївка; 

     Костянтинівській міській раді; Іллінівській ОТГ; 

Мар’їнській райдержадміністрації 

 

 

 

січень 

 

лютий 

 

березень 

Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Допомогу надано: 

 

11.02.2020; 

28.02.2020; 

03.03.2020; 

05.03.2020; 

12.03.2020; 

14.03.2020 

 

14.  Моніторинг: 

     роботи молодіжних центрів, надання методичної 

допомоги; 

     виконання Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» виконавчими органами міських рад, 

райдержадміністраціями, військово – цивільними 

адміністраціями, об’єднаними територіальними громадами 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Протягом кварталу проведено 

моніторинг роботи молодіжних 

центрів у 25 населених пунктах 

області (11.02.2020; 28.02.2020; 

03.03.2020; 05.03.2020; 12.03.2020; 

14.03.2020) 

15.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

застосуванні ними законодавства України стосовно культури 

і туризму 

протягом 

кварталу 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

Допомогу надано: 

24.01.2020; 21.02.2020 (Лиманська 

об’єднана територіальна громада) 
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16.  Здійснення перевірок демонстраторів фільмів щодо 

додержання вимог законодавства у галузі кінематографії 

 

протягом 

кварталу 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу (щомісяця) 

систематично здійснюються 

перевірки 10 демонстраторів 

фільмів щодо додержання вимог 

законодавства у галузі 

кінематографії 

 

17.  Моніторинг підготовки парків культури і відпочинку до 

весняно – літнього сезону 

 

ІІ декада 

березня 

-“- Моніторинг здійснювався 

протягом березня 

 

18.  Моніторинг: 

     з питань охоплення освітою дітей з особливими освітніми 

потребами в системі освіти області; 

     кількості внутрішньо переміщених осіб у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області; 

     працевлаштування випускників зимового випуску закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області; 

     проведення атестаційної експертизи у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області; 

     виконання заходів розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 23 листопада 2018 року № 1410/5-18 «Про 

затвердження Регіональної програми профілактики 

правопорушень серед дітей на території Донецької області на 

2019-2022 роки» 

 

 

січень 

 

березень 

 

березень 

 

протягом 

кварталу 

березень 

Сідашева Т.В. –  

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 

з 06.01.2020 по 31.01.2020; 

 

з 01.03.2020 по 12.03.2020; 

 

з 01.03.2020 по 12.03.2020; 

 

з 06.01.2020 по 31.01.2020; 

з 10.02.2020 по 21.02.2020; 

не проводився 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 
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19.  Надання консультативної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з 

питань виконання Регіонального плану заходів щодо 

створення належних умов для безпечного харчування у 

закладах освіти Донецької області на 2019 – 2022 рр. 

 

протягом 

кварталу 

 

Сідашева Т.В. –  

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Консультативна допомога 

здійснювалась протягом кварталу 

20.  Комплексні перевірки функціонування установ, підвідомчих 

Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації (за окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

 

Токарева О.А. –  

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініст

рації 

 

Перевірку здійснено з 14.01.2020 

по 16.01.2020 - КП «Обласний 

дитячо-молодіжний санаторно-

оздоровчий комплекс «Перлина 

Донеччини» (м. Святогірськ) 

 

21.  Надання практичної допомоги управлінням праці та 

соціального захисту населення міських рад та 

райдержадміністрацій з питань надання пільг та виплат 

компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

 

протягом 

кварталу 

 

-“- 

 

Допомогу надано: 20.01.2020, 

13.03.2020 - УПСЗН 

Краматорської міської ради; 

11.02.2020 - УСЗН 

Костянтинівської міської ради; 

14.02.2020, 18.03.2020 - УСЗН 

міських рад, 

райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій та 

департаменту соціального захисту 

населення Маріупольської міської 

ради 
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22.  Здійснення контролю за виконанням військово – цивільною 

адміністрацією м. Авдіївка Донецької області делегованих 

повноважень органів виконавчої влади відповідно до п. 7 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх 

 

березень Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено 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 

 

 

23.  Вивчення системи роботи служби у справах дітей 

Соледарської міської ради 

 

лютий -“- Перенесено на травень 2020 року 

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

батьківського піклування, у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу у: 

     м. Соледар; 

     м. Авдіївка 

 

 

 

 

лютий 

березень 

-“- Перенесено 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 

 

25.  Надання методичної допомоги службі у справах дітей: 

     Дружківської міської ради; 

     Костянтинівської міської ради; 

     Іллінівської ОТГ; 

     Добропільської райдержадміністрації 

 

додатково до 

плану 

-“- Допомогу надано: 

03.01.2020; 

07.02.2020; 

17.02.2020, 21.02.2020; 

20.02.2020 
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26.  Комплексна перевірка організації роботи Мар’їнського 

районного центру зайнятості 

 

березень Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Перенесено 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 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

27.  Комплексна технічна перевірка стану готовності регіональної 

системи централізованого оповіщення із запуском 

електросирен, відбором радіотрансляційної мережі та 

доведенням до населення навчальної інформації у сфері 

цивільного захисту через засоби масової інформації 

25 березня 

 

Бойко І.О. –  

директор депар-

таменту з пи-

тань цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

Проведено 25.03.2020 

28.  Комплексна перевірка стану виконання вимог законів та 

інших нормативно – правових актів з питань техногенної та 

пожежної безпеки, цивільного захисту та діяльності аварійно 

– рятувальних служб: 

     Андріївської сільської об’єднаної територіальної громади; 

     Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

 

лютий 

березень 

Мігрін О.С. – 

начальник Го-

ловного управ-

ління Державної 

служби з 

надзвичайних 

ситуацій 

України у 

Донецькій 

області 

Проведено: 

 

 

 

з 17.02.2020 по 28.02.2020; 

з 16.03.2020 по 27.03.2020 

 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
 
 

 95 

Бойко І.О. –  

директор 

департаменту з 

питань 

цивільного 

захисту, 

мобілізаційної 

та оборонної 

роботи 

облдержадмініст

рації 

 

29.  Перевірка достовірності формування звітних документів та 

надання практичної допомоги щодо розвитку фізичної 

культури і спорту у м. Бахмут 

 

ІІІ декада 

березня 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 04.03.2020 

30.  Аналіз актів та проведення тематичної перевірки діяльності 

виконавчого комітету Бахмутської міської ради 

 

ІІІ декада 

березня 

 

-“- Проведено 04.03.2020 

31.  Виїзні перевірки з метою ходу координації реалізації 

інфраструктурних об’єктів у Мангушському районі (згідно із 

закріпленням) 

 

 

20 січня, 

17 лютого, 

16 березня 

 

-“- Проведено 20.01.2020, 17.02.2020 
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32.  Надання методичної і практичної допомоги архівним 

установам області, підприємствам, організаціям, установам 

обласного підпорядкування та територіальним органам 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 

підготовці документів з організації діловодства і архівної 

справи 

 

протягом 

кварталу 

Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

Протягом кварталу надано 36 

консультацій в держархіві області, 

600 консультацій по телефону та з 

виїздом в установу - 4 

33.  Комплексна перевірка з питань організації діловодства та 

архівного зберігання документів: 

     департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

     Держаної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками у Донецькій області 

 

 

І декада 

березня 

-“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

34.  Контрольна перевірка стану усунення недоліків, виявлених 

при проведенні комплексної перевірки архівного відділу 

Костянтинівської райдержадміністрації 
 

 

ІІ декада 

березня 

-“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

35.  Тематична перевірка: 

     стану організації діловодства Донецького обласного 

комітету профспілки працівників освіти і науки; 

     з питань перевірки стану забезпечення збереженості та 

обліку документів Національного архівного фонду в 

архівному відділі Костянтинівської міської ради 
 
 

 

 

ІІ декада 

березня 

додатково до 

плану 

-“-  

Перенесено на ІІ квартал 

2020 року; 

проведено 27.02.2020 
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Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

36.  Моніторинг проходження осінньо – зимового періоду 

підприємствами паливно – енергетичного комплексу області, 

вирішення пов’язаних із цим проблемних питань у населених 

пунктах 

 

протягом 

кварталу 

 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

 

 

Моніторинг здійснюється 

постійно 

 

37.  Надання методичної допомоги перевізникам-претендентам, а 

також роз’яснень щодо оформлення документів для участі в 

конкурсі з перевезення пасажирів на приміських та 

міжміських (крім внутрішньорайонних) автомобільних 

маршрутах загального користування 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 

 

38.  Аналіз інформацій лікувально – профілактичних закладів 

щодо виконання програм соціально – економічного розвитку 

на 2019 рік та І квартал 2020 року за розділом «Охорона 

здоров’я» у Вугледарській міській раді 

 

березень Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено 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 
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39.  Забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, 

розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх 

форм власності на території Вугледарської міської ради  

 

березень Колесник В.В. – 

директор 

департаменту 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено 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 
 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 
40.  Надання методичної та практичної допомоги 

райдержадміністраціям, райрадам, виконавчим органам 

міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в 

частині використання локальних мереж, поштових програм та 

роботи в мережі Інтернет, кіберзахисту ПК та мереж 

протягом 

кварталу 

Білокопитий 

В.В. –  

начальник 

відділу 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 

 

41.  Перевірка та надання консультативної допомоги структурним 

підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям з 

питань додержання законодавства у сфері ІТ 
 

протягом 

кварталу 

-“- Перевірка не здійснювалась 

 

42.  Вивчення на відповідність вимогам нормативних актів стану 

справ щодо організації діловодства та контролю в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, 

райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад (за 

окремим графіком) 

 

протягом 

кварталу 

Россоха Н.Є. – 

начальник 

управління 

діловодства та 

контролю 

облдержадмініст

рації 

Не здійснювалось 
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43.  Здійснення контролю за своєчасним: 

     проведенням періодичного оновлення бази даних 

Державного реєстру виборців; 

     встановленням відповідних висновків по кратному 

включенню виборців до Державного реєстру виборців; 

     внесенням пропозицій до постанови Центральної виборчої 

комісії від 12 квітня 2012 року № 66 «Про утворення 

звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній 

основі» (із змінами); 

     впровадженням організаційних та інженерно-технічних 

заходів комплексної системи захисту інформації відділами 

ведення Державного реєстру виборців 
 

протягом 

кварталу 

Шевцова Р.В. –  

начальник 

відділу 

адміністрування 

Державного 

реєстру 

виборців 

облдержадмініст

рації 

 

Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

44.  Здійснення контролю за виконанням доручень служби 

розпорядника реєстру виборців Центральної виборчої комісії 

відділами ведення Державного реєстру виборців 
 

протягом 

кварталу 

-“- Контроль здійснювався протягом 

кварталу 

 

45.  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 
 

46.  Здійснення контролю щодо ведення Державного реєстру 

виборців у виконавчому комітеті Краматорської міської ради 

 

березень -“- Проведено 04.03.2020 

47.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

об’єднаним територіальним громадам з питань організаційної 

роботи 

 

протягом 

кварталу 

Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

Методична та практична допомога 

надавалася протягом кварталу 
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48.  Надання методичної та практичної допомоги працівниками 

апарату облдержадміністрації Олександрівській селищній 

об’єднаній територіальній громаді (Олександрівській район) 

 

березень Мосіна О.О. – 

начальник 

організаційного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

49.  Надання практичної та методичної допомоги працівникам 

режимно-секретних органів міських рад та 

райдержадміністрацій, структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Липовий В.О. –  

завідувач сектору 

режимно-

секретної роботи 
облдержадміністр

ації 

 

Практична та методична допомога 

надавалася протягом кварталу в 

індивідуальному порядку 

 

50.  Перевірка наявності усіх вхідних, інвентарних та 

підготовлених документів з грифом секретності «Цілком 

таємно» і «Таємно», взятих на облік протягом ІV кварталу 

2019 року та за 2019 рік 

 

січень -“- Проведена перевірка взятих на 

облік вхідних, інвентарних та 

підготовлених документів за ІV 

квартал 2019 року та за весь 

2019 рік 

 

51.  Проведення особистих, спільних та виїзних прийомів 

громадян керівництвом облдержадміністрації (за окремим 

графіком) 

 

протягом 

кварталу 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 
питань звернень 

громадян та 

доступу до 
публічної 

інформації 

облдержадмініст-
рації 

Проведено 88 прийомів, на яких 

прийнято 127 звернень 
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52.  Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень 

громадян з виїздом в міста та райони області (за окремим 

графіком) 

 

щомісяця 

 

Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

07.02.2020 (м. Дружківка); 

06.03.2020 (Мар’їнський район) 

 

53.  Проведення оцінки виконання законодавства у сфері доступу 

до публічної інформації в місцевих органах виконавчої влади 

та органах місцевого самоврядування області (за окремим 

графіком) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Не проводилось 

54.  Проведення моніторингу виконання виконкомами міських 

рад делегованих повноважень органів виконавчої влади в 

частині забезпечення вимог законодавства щодо розгляду 

звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї 

роботи на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форм власності (за окремим планом) 

 

протягом 

кварталу 

-“- Перевірку виконання виконавчим 

органом Дружківської міської 

ради делегованих повноважень 

проведено 07.02.2020 

55.  Надання методичної та практичної допомоги органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

об’єднаним територіальним громадам з питань виконання 

законодавства про звернення громадян та доступу до 

публічної інформації 

 

протягом 

кварталу 

-“- 
 

 

 

 

 

 

30.03.2020 розроблені та 

направлені методичні 

рекомендації керівникам та 

посадовим особам, 

відповідальним за доступ до 

публічної інформації структурних 
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Гончарова О.К.– 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

підрозділів облдержадміністрації 

«Відстрочка в задоволенні запиту 

на інформацію в умовах 

карантину» 

 

56.  Перевірка організації роботи щодо дотримання положень 

Закону України «Про запобігання корупції» у: 

     Покровській райдержадміністрації; 

     військово–цивільній адміністрації м. Мар’їнка та с. Побєда 

Мар’їнського району 

 

 

 

ІІ декада січня 

ІІ декада лютого 

Ставицький О.М 

– начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохорон-

ними органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

Виконано: 

 

15.01.2020; 

26.02.2020 

 

57.  Вивчення організації роботи щодо виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої влади (ст. 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні») на території: 

     Дружківської міської ради; 

 

     Костянтинівської міської ради 

 

 

 

ІІІ декада 

лютого 

І декада березня 

-“- 

 

Виконано 03.03.2020 
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58.  Вивчення організації роботи виконавчого комітету Сіверської 

міської ради щодо дотримання положень Закону України 

«Про запобігання корупції» 

 

ІІ декада 

березня 

Ставицький О.М 

– начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохорон-

ними органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено 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 

 

59.  Здійснення планового аудиту у: 

     департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації; 

     КУ «Обласний центр з матеріально – технічного 

забезпечення закладів охорони здоров’я» 

 

 

січень – лютий 

лютий – 

березень 

Литвиненко 

Ю.А. –  

завідувач 

сектору 

внутрішнього 

аудиту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 03.02.2020 по 

06.03.2020; 

з 18.03.2020 по 24.04.2020 

60.  Здійснення контролю за виконанням Краматорської міської 

радою делегованих повноважень органів виконавчої влади 

 

березень Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 
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 Семінари, навчання:   

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Організація і проведення в структурних підрозділах апарату 

облдержадміністрації, структурних підрозділах 

облдержадміністрації стажування посадових осіб виконавчих 

органів міських рад, державних службовців 

райдержадміністрацій та працівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

згідно з планами 

стажування 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу стажування не 

проводилося 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
2.  Нарада – тренінг для представників тендерних комітетів 

структурних підрозділів облдержадміністрації та 

підпорядкованих комунальних підприємств з питань 

здійснення публічних закупівель 

протягом 

кварталу 

Чурікова Г.П. –  

в.о. директора 

департаменту 

економіки 

облдержадмініст

рації 

Проведено: 30.01.2020; 27.02.2020 

 

3.  Регіональний навчальний семінар для підприємців в рамках 

проведення турів регіонами України за участю Офісу 

розвитку малого та середнього підприємництва, 

представників банків та Фонду розвитку підприємництва, з 

метою презентації програми «Доступні кредити 5-7-9%» 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 11.03.2020 

4.  Семінари з представниками об’єднаних територіальних 

громад Донецької області 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Проведено 05.03.2020 
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5.  ІІІ щорічна обласна науково – практична конференція 

«Донбас аграрний» з питань впровадження у виробництво 

інтенсивних технологій вирощування сільгоспкультур, 

удосконалення структури посівних площ та підвищення рівня 

економічної ефективності сільгоспвиробництва 

 

березень Чаган А.О. – 

директор 

департаменту 

агропромислово

го розвитку та 

земельних 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 03.03.2020, 

м. Покровськ 

Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

6.  Семінари-наради для начальників і спеціалістів служб у 

справах дітей міських рад та райдержадміністрацій, 

керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

з метою обговорення проблемних питань у сфері захисту прав 

дітей, насамперед, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

 

щомісяця 

 

Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Не проводились 

 

7.  Семінар-нарада із завідувачами інформаційно–

консультаційних центрів Національної служби посередництва 

і примирення в містах і районах області 

 

лютий Хімчак А.Б. - 

начальник 

відділення 

Національної 

служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

 

Проведено 25.02.2020 
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8.  Семінар для спеціалістів базових центрів зайнятості з питань: 

«Організації діловодства та архівного зберігання документів в 

базових центрах зайнятості Донецької області за підсумками 

2019 року», «Ознайомлення зі змінами та дотримання 

антикорупційного законодавства фахівцями базових центрів 

зайнятості» 
 

лютий Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

Проведено 12.02.2020 

9.  Вебінар для спеціалістів базових центрів зайнятості на тему: 

«Ефективні інструменти комунікації в профконсультаційній 

бесіді» 
 

лютий -“- Проведено 07.02.2020 

10.  Підготовка спеціалістів щодо реалізації проєкту «Школа 

подружнього життя» 

 

березень Золкіна Л.І. - 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Перенесено 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 

 

11.  Тренінги з: 

     питань реалізації проєкту «Безпечна і дружня для дитини 

школа» у пілотних закладах області; 

     реалізації проєкту «Створення в закладах освіти системи 

протидії та реагування на випадки насильства над дітьми»; 

 

     питань організації навчання за дистанційною формою в 

закладах освіти області 

 

лютий 

 

березень 

 

 

додатково до 

плану 

Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

з 20.02.2020 по 24.02.2020; 

 

скасовано через заходи з протидії 

та недопущення поширення 

коронавірусу; 

з 12.03.2020 
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12.  Тренінг на тему: «Базові навички медіатора – медіаторки 

служби порозуміння закладу освіти» 

 

лютий Сідашева Т.В. – 

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Не проводився 

13.  Обласний семінар для відповідальних за організацію та 

проведення Всеукраїнської дитячо – юнацької, військово – 

патріотичної гри «Сокіл» (Джура) 

 

 

січень, лютий -“- Проведено з 21.01.2020 по 

24.01.2020; 20.02.2020 

 

14.  Проміжна сесія обласної очно – заочної школи «Юний 

дослідник» (науково – практична конференція) 

 

 

січень -“- Проведено 25.01.2020 

15.  Науково – практична конференція учнівської та студентської 

молоді «Біологічні дослідження та винахідництво» 

 

 

січень -“- Проведено 21.01.2020 

16.  Вебінари: 

     упровадження елементів дистанційного навчання в 

закладах загальної середньої освіти області; 

     дистанційне навчання 2020: моніторинг, виклики, 

методична підтримка; 

     організація дистанційного навчання засобами Google 

Classroom. Досвід впровадження в період карантину 

 

додатково до 

плану 

-“- Проведено: 

12.03.2020; 

 

25.03.2020; 

 

31.03.2020 
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Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

17.  Семінар з установами зони комплектування держархіву 

області з питань розроблення індивідуальних інструкцій з 

діловодства 

 

ІІ декада лютого Шишолік І.В. – 

директор 

державного 

архіву 

Донецької 

області 

 

 

 

Проведено: 28.02.2020; 04.03.2020 

18.  Семінар з керівниками архівних установ області на тему: 

«Організація роботи щодо перероблення описів» 

 

 

 

ІІІ декада 

березня 

-“- Перенесено на ІІ квартал 

2020 року 

19.  Семінар: 

     з питань проведення експертизи цінності документів, 

науково - технічного опрацювання документів; складання 

описів та актів про вилучення для знищення документів, не 

внесених до Національного архівного фонду; 

     з підготовки матеріалів (статей) до збірника 

«Інформаційний бюлетень Донеччини» 

 

 

 

 

 

 

додатково до 

плану 

 

-“- Проведено: 

05.03.2020; 

 

 

 

19.03.2020; 20.03.2020 
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V. Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в області 

заступники голови облдержадміністрації 

1.  Надання матеріалів для наповнення рубрик веб-сайту 

облдержадміністрації згідно з розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 02 червня 2009 року № 251 «Про 

офіційний веб-сайт облдержадміністрації» 

 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації 

 

Матеріали для наповнення рубрик 

веб-сайту облдержадміністрації 

надавалися протягом кварталу 

 

2.  Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну 

телерадіокомпанію та радіо за всіма напрямками роботи 

структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади з питань існуючого законодавства 

щодо вирішення актуальних проблем життєдіяльності регіону 

 

протягом 

кварталу 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадмініст

рації, територі-

альних органів 

міністерств та 

інших централь-

них органів 

виконавчої 

влади 

 

Інформування населення здійсню-

валося протягом кварталу 

Кириленко П.О. - голова облдержадміністрації, керівник обласної військово – цивільної адміністрації 

3.  Проведення роботи щодо роз’яснення норм податкового 

законодавства та інформаційної підтримки платників 

податків 

 

протягом 

кварталу 

Долозіна І.Л. –  

в.о. начальника 

Головного 

управління ДФС 

у Донецькій 

області 

 

 

Робота здійснювалась протягом 

кварталу 
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Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 

4.  «Круглий стіл» з представниками ІТ та суміжних галузей 

 

січень Головко О.П. –  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 21.01.2020 

5.  Висвітлення у засобах масової інформації: 

     ходу реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку Донецької області на 2020 рік; 

     ходу реалізації стратегії комунікації у сфері європейської 

інтеграції; 

     заходів у зв’язку з державними, професійними святами та 

пам’ятними датами; 

     заходів щодо запобігання та протидії корупції; 

     стану впровадження адміністративно – територіальної 

реформи у Донецькій області 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу у засобах 

масової інформації висвітлено 18 

заходів 

6.  Медіа-супровід: 

    робочих візитів вищих посадових осіб України до області; 

    робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації по території 

області та за її межами 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу забезпечено 

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

керівника обласної військово-цивільної адміністрації та 

заступників голови облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

Протягом кварталу забезпечено 

щоденний моніторинг ЗМІ 

8.  Організація та проведення брифінгів керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

 

протягом 

кварталу 

-“- Протягом кварталу проведено 10 

прес-брифінги структурних 

підрозділів облдержадміністрації 
 

9.  Збір та розміщення інформації на офіційному вебсайті 

облдержадміністрації 
 

протягом 

кварталу 

-“- Здійснюється постійно 

10.  Організація та проведення щоденного брифінгу з питань 

запобігання виникненню і поширенню на території області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

 

додатково до 

плану 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 
 

Колесник В.В. – 

в.о. директора 

департаменту 

охорони здо-

ров’я облдерж-

адміністрації 

Проводиться щоденно з березня 

2020 року 
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Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Клюшников Д.Г. – заступник голови облдержадміністрації 

11.  Круглий стіл з керівниками вугільних профспілкових 

організацій області з розгляду проблемних питань 

функціонування вітчизняної вугільної галузі 

 

додатково до 

плану 

Литвинов А.В. – 

директор 

департаменту 

розвитку 

базових галузей 

промисловості 

облдержадмініст

рації 

Проведено 29.01.2020 

12.  Регіональний круглий стіл «Ініціатива прозорості видобувних 

галузей та непрямий внесок видобувних галузей в економіку 

України» 

додатково до 

плану 

-“- Проведено 11.02.2020 

Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

13.  Інформування населення області у місцевих засобах 

інформації та на телебаченні про стан вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів) та розбіжностей на 

підприємствах області 

 

протягом 

кварталу 

Хімчак А.Б. – 

начальник від-

ділення Націо-

нальної служби 

посередництва і 

примирення в 

Донецькій 

області 

Підготовлено та розміщено на 

вебсайті НСПП 16 інформаційних 

матеріалів, на вебсайтах місцевих 

органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

розміщено 42 інформаційних 

матеріалів, опубліковано 1 статтю 

у газеті 
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14.  Проведення «прямої телефонної лінії» обласного центру 

зайнятості з населенням області з питань зайнятості 

 

щовівторка, 

з 18.03.2020 

щоденно 

 

Рибалко В.М. – 

директор 

Донецького 

обласного 

центру 

зайнятості 

 

Протягом кварталу надійшло 89 

звернень. Надані вичерпні 

роз’яснення згідно з нормами 

діючого законодавства 

15.  Проведення електронних консультацій із громадськістю 
 

протягом 

кварталу 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу електронні 

консультації проводились 

постійно 

16.  «Круглий стіл» із представниками інститутів громадянського 

суспільства з нагоди відзначення Дня Соборності України 

січень Золкіна Л.І. – 

начальник 

управління сім’ї, 

молоді та 

масових заходів 

національно-

патріотичного 

виховання 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 22.01.2020 

17.  «Круглий стіл» із студентською молоддю з нагоди 

відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 

 

лютий -“- Проведено 21.02.2020 
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18.  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 Н.С. – 

начальник 

головного 

управління 

Пенсійного 

фонду України в 

Донецькій 

області 

 

3 метою роз’яснення актуальних 
питань діяльності органів Фонду в 
області проведено: 
243 виступи у засобах масової 
інформації, в тому числі 38 - на 
телебаченні, 115 - на радіо, 90 - у 
пресі; 
1,9 тис. публікацій на веб-
ресурсах; 
72 прес-конференцій, брифінгів та 
засідань круглого столу; 
444 зустрічі в трудових 
колективах; 
150 - з мешканцями за місцем 
проживання 
 
 

Свинаренко О.І. - керівник апарату облдержадміністрації 

19.  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 Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

 

Оприлюднення розпоряджень 

здійснювалось протягом кварталу 

20.  Підготовка матеріалів для розміщення в інформаційно-

правовій системі «Ліга-Закон» 

 

 

 

протягом 

кварталу 

-“- 

 

Підготовка матеріалів 

здійснювалась протягом кварталу 
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21.  Організація проведення особистих прийомів осіб, які 

потребують безоплатної первинної правової допомоги (за 

окремим графіком) 

протягом 

кварталу 

Гончарова О.К. - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Погребняк Я.О.– 

начальник 

юридичного 

управління 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено 8 прийомів, на яких 

прийнято 10 громадян 

22.  Організація роботи «Гарячої лінії» щодо оперативного 

реагування на гострі проблеми мешканців області 

 

щодня Гончарова О.К. - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

Протягом кварталу відпрацьовано 

853 повідомлень на «Гарячу 

лінію» та «Телефон довіри» 
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23.  Взаємодія з державною установою «Урядовий контактний 

центр» 

 

щодня Гончарова О.К. - 

начальник 

управління з 

питань звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

Прийнято до розгляду 7808 

звернень. За цей же період 

відпрацьовано в електронній базі 

8329 звернень 

 

24.  Оприлюднення та моніторинг наборів даних на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних 

 

щодня -“- Оприлюднено 22 та оновлено 244 

набори даних на Єдиному 

державному веб-порталі 

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

памятним датам 

 

Мороз І.В. – перший заступник голови облдержадміністрації 
1.  Участь у заходах з нагоди: 

     5-ої річниці трагічної загибелі пасажирів маршрутного 

автобусу «Златоустівка - Донецьк»; 

     Дня Соборності України; 

     5-ої річниці обстрілу мікрорайону «Східний»; 

     Дня пам’яті Героїв Крут; 

 

     5-ої річниці ракетного обстрілу російськими окупаційними 

військами аеродрому та густозаселених районів 

м. Краматорськ; 

     5-ої річниці обстрілу російськими окупаційними військами 

м. Бахмут; 

     Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав; 

     Дня Героїв Небесної Сотні; 

     Дня українського добровольця; 

     Дня Національної гвардії України 

 

 

13 січня 

 

22 січня 

24 січня 

29 січня 

 

10 лютого 

 

 

13 лютого 

 

15 лютого 

 

20 лютого 

14 березня 

26 березня 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 

13.01.2020, поблизу м. Волноваха; 

 

22.01.2020, м. Бахмут; 

24.01.2020, м. Маріуполь; 

викладено інформаційну довідку 

на офіційний вебсайт; 

10.02.2020, м. Краматорськ; 

 

 

13.02.2020, м. Бахмут; 

 

14.02.2020, м. Краматорськ; 

 

20.02.2020, м. Краматорськ; 

14.03.2020, м. Краматорськ; 

викладено інформаційну довідку 

на офіційний вебсайт 

 

2.  Сприяння релігійним організаціям області у проведенні 

релігійних свят: 

     Пресвятої Богородиці Діви Марії (григоріанський, римо – 

католицький календар); 

     Богоявлення Господнє (григоріанський, римо – 

католицький календар); 

 

 

01 січня 

 

06 січня 

 

-“- 

 

 

 

 

 

Протягом звітного кварталу 

керівникам релігійних 

організацій, парафії які 

зареєстровані на території, 

підконтрольній Україні, 

надавалась всебічна підтримка в 
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     Хрещення Господнє (григоріанський, римо – католицький 

календар); 

     Різдво Христове (юліанський календар); 

     Обрізання Господнє (юліанський календар); 

     Богоявлення Господнє. Хрещення Господнє (юліанський 

календар); 

     Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана 

(юліанський календар); 

     Стрітення Господнє (григоріанський, римо – католицький 

календар); 

     Стрітення Господнє (юліанський календар); 

     Пурим (юдейський календар); 

     Благовіщення Діви Марії (григоріанський, римо – 

католицький календар) 

 

07 січня 

 

07 січня 

14 січня 

19 січня 

 

20 січня 

 

02 лютого 

 

15 лютого 

09 – 10 березня 

25 березня 

Чукова Н.В. – 

директор 

департаменту 

інформаційної 

та внутрішньої 

політики 

облдержадмініст

рації 

організації та проведенні 

релігійних свят 

 

3.  Сприяння громадським організаціям національних меншин 

області у проведенні Дня пам’яті жертв Голокосту 

 

27 січня -“- 
 

Викладено інформаційну довідку 

на офіційний вебсайт 

 

Філашкін В.С. – заступник голови облдержадміністрації 

4.  Чемпіонат Донецької області з: 

     боксу серед молоді, м. Бахмут; 

 

     боротьби греко – римської серед юнаків, м. Маріуполь; 

 

     плавання серед дорослих, молоді та юніорів (дівчата 2003 – 

2004, 2005 – 2006 р.н., юнаки 2002 – 2003, 2004-2005 р.н.), 

м. Слов’янськ; 

     таеквондо (ІТФ) серед дорослих, юніорів та юнаків, 

м. Маріуполь; 

 

22 – 26 січня 

 

28 – 29 січня 

 

30 – 31 січня 

 

 

07 – 09 лютого 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 

перенесено на І декаду травня 

2020 року; 

з 28.02.2020 по 01.03.2020, 

м. Маріуполь; 

з 30.01.2020 по 31.01.2020, 

мм. Слов’янськ, Маріуполь; 

 

з 06.03.2020 по 08.03.2020, 

м. Маріуполь; 
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     боротьби вільної серед чоловіків та жінок до 23 років, 

м. Краматорськ; 

     тхеквондо ВТФ (всі вікові категорії), м. Дружківка; 

 

     легкої атлетики (крос), м. Слов’янськ; 

     боксу серед юнаків, м. Селидове; 

 

     боротьби вільної серед юніорів та юніорок (2000 – 

2002 р.н.), кадетів та кадеток (2003 - 2004 р.н.), м. Бахмут 

 

 

14 – 15 лютого 

 

ІІІ декада 

лютого 

14 – 15 березня 

24 – 28 березня 

 

27 – 28 березня 

 

Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

з 14.02.2020 по 15.02.2020, 

м. Краматорськ; 

з 01.02.2020 по 02.02.2020, 

м. Дружківка; 

скасовано 

з 28.01.2020 по 01.02.2020, 

м. Селидове; 

з 06.03.2020 по 08.03.2020, 

м. Бахмут 

 

5.  Відкритий чемпіонат Донецької області з: 

     легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2003 – 2004, 2005 – 

2006 р.н., м. Бахмут; 

     ушу (таолу, традіційні комплекси) серед юніорів та юнаків, 

м. Маріуполь; 

     художньої гімнастики «SILVER STAR – 2020», 

м. Маріуполь; 

     легкої атлетики у приміщенні на честь Заслуженого майстра 

спорту Валерія Подлужного, м. Бахмут; 

     гімнастики спортивної серед дорослих, мм. Маріуполь, 

Краматорськ; 

     ушу (таолу, традиційні комплекси) серед дорослих, 

м. Маріуполь 

 

 

10 – 11 січня 

 

25 – 26 січня 

 

07 – 09 лютого 

 

21 – 22 лютого 

 

19 -21 березня 

 

ІІІ декада 

березня 

-“- 

 

 

 

 

 

Проведено: 

з 10.01.2020 по 11.01.2020, 

м. Бахмут; 

з 25.01.2020 по 26.01.2020, 

м. Маріуполь; 

з 10.03.2020 по 12.03.2020, 

м. Маріуполь; 

з 21.02.2020 по 22.02.2020, 

м. Бахмут; 

скасовано в 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 
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6.  Відкритий турнір з плавання серед дітей з інвалідністю (вади 

слуху, зору, ураження опорно – рухового апарату) на призи 

Героя України, Заслуженого майстра спорту України Віктора 

Смирного, м. Слов’янськ 

 

І декада лютого Мицик В.П. – 

начальник 

управління 

фізичної 

культури та 

спорту 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено з 01.02.2020 по 

02.02.2020, м. Слов’янськ 

7.  Обласний турнір «Дитяча Різдвяна шахова олімпіада», 

м. Краматорськ 

 

02 – 13 січня 

 

-“- Проведено з 02.01.2020 по 

13.01.2020, м. Краматорськ 

8.  ІV відкритий рейтинговий турнір з тенісу настільного пам’яті 

першого майстра спорту СРСР в Донецькій області 

М.В.Оганесяна, м. Покровськ 

 

08 – 12 січня -“- Проведено з 08.01.2020 по 

12.01.2020, м. Покровськ 

9.  ІІ Відкритий обласний турнір з боротьби греко-римської серед 

юнаків пам’яті засновника греко-римської боротьби у 

м. Волноваха Суровягіна А.Ю., м. Волноваха 

 

ІІІ декада 

лютого 

-“- Проведено з 21.02.2020 по 

23.02.2020, м. Волноваха 

Костюніна Ю.О. – заступник голови облдержадміністрації 

10.  Проведення: 

     обласного етапу Всеукраїнських змагань учнівської молоді 

(юніори) з автомобільного спорту (трасові моделі); 

     обласного конкурсу «Зимові візерунки»; 

     обласного етапу Всеукраїнського відкритого фестивалю 

дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому 

Дню Землі; 

 

 

січень 

 

січень 

січень 

 

 

 

Сідашева Т.В. –  

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

Проведено: 

11.01.2020; 

 

з 03.01.2020 по 31.01.2020; 

з 03.01.2020 по 31.01.2020; 
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     обласного етапу Міжнародного дитячо – юнацького 

фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки»; 

     І етапу Кубку Донецької області зі скелелазіння серед 

учнівської молоді «RockCup»; 

     обласного фестивалю Різдвяних традицій «Різдвяне диво»; 

     обласного етапу Всеукраїнських змагань учнівської молоді 

з радіоелектронного конструювання; 

     II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш 

спільний дім» (для учнівських колективів екологічної 

просвіти); 

     обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої 

художньої творчості «Єдина родина»; 

     обласного етапу Міжнародного фестивалю-конкурсу 

«Перлини мистецтва»; 

     І етапу Чемпіонату Донецької області зі спортивного 

орієнтування серед учнівської молоді «DonOrientChamp»; 

     чемпіонату з черлідингу у Донецькій області; 

     обласної фестиваль-естафети «ВІД ПИСАНКИ ДО 

ПИСАНКИ»; 

     обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 

люби свій край»; 

     обласного конкурсу малюнків «Весняні барви 

Донеччини»; 

     обласний відкритий Чемпіонат з Інтернет-вікторин «Знай, 

люби, бережи» (І, ІІ етапи) (заочний); 

 

січень 

 

січень 

 

січень 

лютий 

 

лютий 

 

лютий 

 

 

лютий 

 

лютий 

 

лютий 

 

лютий 

лютий 

 

лютий, 

березень 

 

березень 

 

березень 

 

 

Сідашева Т.В. –  

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2020; 

 

з 31.01.2020 по 01.02.2020; 

 

з 15.01.2020 по 22.01.2020; 

15.02.2020; 

 

15.02.2020; 

 

29.02.2020; 

 

 

13.02.2020; 

 

28.02.2020; 

 

22.02.2020; 

 

27.02.2020; 

з 10.02.2020 по 19.02.2020; 

 

з 24.02.2020 по 12.03.2020; 

 

 

 

 

з 27.01.2020 по 31.03.2020; 
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     обласного конкурсу учнівської та студентської молоді 

«Екологія та здоров’я»; 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «В об’єктиві 

натураліста»; 

     обласного етапу Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху «Зелена естафета»; 

     обласної природоохоронної акції «Проліска»; 

     обласного конкурсу-огляду дитячої художньої творчості 

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

батьківського піклування; 

     обласного конкурсу-виставки робіт з декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Великодній 

дивограй»; 

     відкритого Кубку Донецької області з пішохідного 

туризму в закритих приміщеннях; 

     ІІ етапу Кубку Донецької області зі скелелазіння серед 

учнівської молоді «RockCup»; 

     обласної заочної виставки-конкурсу писанкарства 

«Слобожанська писанка»; 

     обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнку «Зоологічна галерея» (заочно); 

     ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 

березень 

 

березень 

 

березень 

 

березень 

березень 

 

 

березень 

 

 

березень 

 

березень 

 

березень 

 

протягом 

кварталу 

протягом 

кварталу 

 

Сідашева Т.В. –  

директор 

департаменту 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації 

 

з 24.02.2020 по 15.03.2020; 

 

з 01.03.2020 по 27.03.2020; 

 

з 03.01.2020 по 10.03.2020; 

 

з 01.03.2020 по 31.03.2020; 

скасовано 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; 

 

 

 

 

 

з 24.01.2020 по 31.03.2020; 

 

04.01.2020; 05.01.2020; 11.01.2020; 

12.01.2020; 18.01.2020; 19.01.2020; 

01.02.2020; 02.02.2020; 08.02.2020; 

09.02.2020; 15.02.2020; 16.02.2020; 

22.02.2020; 23.02.2020 
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11.  Організація та проведення заходів до Різдвяних свят для 

дітей–вихованців центрів соціально – психологічної 

реабілітації дітей у мм. Добропілля, Торецьк, Слов’янськ, 

Лиман, Краматорськ та у Великоновосілківському районі до 

новорічних свят 

січень Тимофеєва Н.М-

начальник 

служби у 

справах дітей 

облдержадмініст

рації 

 

Проведено: 06.01.2020; 07.01.2020 

 

12.  Організація та проведення: 

     культурно – мистецької акції «Різдвяний передзвін»; 

     ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, брати 

мої!»; 

     VІІІ Відкритого конкурсу художників та композиторів 

«Фантазія»; 

     обласного конкурсу для учнів початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів «Крок до Олімпу»; 

     відкритого фестивалю – конкурсу читців, поетів і 

художників, присвяченого пам’яті В.Сосюри «Любіть 

Україну»; 

     обласного огляду – конкурсу «Бахмутська весна» серед 

учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів Донецької області; 

     фестивалю «Джаз – фест» у соляній шахті (м. Соледар); 

 

     вернісажу робіт декоративно – прикладного мистецтва 

«Флористичний живопис. Гармонія берести»; 

     відкриття виставки «В'язні сумління», присвяченої 

правозахисному руху України 1970-1980-х років; 

     творчої платформи «Club digest»; 

 

ІІ декада січня 

ІІ декада січня 

 

 

ІІІ декада січня 

 

січень – лютий 

 

ІІІ декада 

лютого 

 

лютий – 

березень 

 

ІІІ декада 

березня 

березень 

 

додатково до 

плану 

березень 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 

11.01.2020, м. Святогірськ; 

21.01.2020 – 23.02.2020; 

 

 

не проводився; 

 

10.01.2020 – 23.02.2020; 

 

22.02.2020; 

 

 

22.02.2020; 29.02.2020; 

 

 

перенесено на вересень 2020 року; 

 

04.03.2020; 

 

05.03.2020; 

 

перенесено на жовтень 2020 року; 



№№ 

п/п 

Назва питання Дата проведення 

згідно із планом 

Виконавці Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 
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     відкритого фольклористичного фестивалю «Фольк.UA»; 

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

     регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого 

читання «Книгоманія» 

 

березень 

І декада березня 

березень 

Певна А.В. -  

в.о. начальника 

управління 

культури і 

туризму 

облдержадмініст

рації 

 

перенесено 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 

 

 

 

 

 

13.  Участь у: 

     відкритому конкурсі юних виконавців «Срібна струна»; 

 

 

 

 

 

 

     27 туристичній виставці UITT: «Україна – Подорожі та 

Туризм», м. Київ 

 

ІІІ декада 

березня 

 

 

 

 

 

березень 

-“- Скасовано в 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; 

перенесено на ІІІ квартал 

2020 року 
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