ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації,
керівника обласної військовоцивільної адміністрації
________________№ _______

ПЛАН РОБОТИ
Донецької обласної державної адміністрації
на IV квартал 2017 року

№№
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Виконавці

2

3

4

I. Питання для внесення на розгляд колегії обласної державної адміністрації
1.

Про розвиток третинного рівня медичної допомоги в
Донецькій області

жовтень

Узун Ю.Г. –
директор
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Вілінський Є.С. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації

2.

Про затвердження Програми забезпечення мінімально
достатнього рівня безпеки населення і територій
області від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2018–2020 роки

жовтень

Кобижча В.П. – директор Ремський В.В. департаменту
з
питань заступник голови
цивільного
захисту, облдержадміністрації
мобілізаційної та оборонної
роботи облдержадміністрації
Ільченко М.В. - начальник
Головного
управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій
у
Донецькій області

3.

Про проект комплексної програми економічного
розвитку сільських територій Донецької області на
2018-2020 роки

жовтень

Дзигім О.В. – в.о. директора Лаврик В.О. – заступник
департаменту
агро- голови
промислового комплексу та облдержадміністрації
розвитку сільських територій
облдержадміністрації

4.

Звіт
про
діяльність
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Донецькій області у галузі
ветеринарної медицини, сферах державного нагляду
(контролю)
за
дотриманням
санітарного

жовтень

Тузов О.В. - в.о. начальника Лаврик В.О. – заступник
Головного
управління голови
Держпродспоживслужби
у облдержадміністрації
Донецькій області
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законодавства, карантину та захисту рослин
5.

Про виконання заходів Регіональної цільової програми
розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій
області на 2017-2021 роки в умовах децентралізації
влади

листопад

Мицик В.П. – начальник Ремський В.В. –
управління з питань фізичної заступник голови
культури
та
спорту облдержадміністрації
облдержадміністрації

6.

Про
затвердження
комплексної
програми
«Оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області
на 2017-2021 роки»

листопад

Золкіна Л.І. – начальник Стокоз І.С.– заступник
управління у справах сім’ї та голови
молоді облдержадміністрації облдержадміністрації

7.

Про хід виконання заходів щодо зниження рівня
материнської та малюкової смертності в Донецькій
області

листопад

Узун Ю.Г. – директор
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Вілінський Є.С. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації

8.

Про проект Регіональної програми «Репродуктивне та
статеве здоров’я нації в Донецькій області на 20182022 роки»

листопад

Узун Ю.Г. – директор
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Вілінський Є.С. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації

9.

Про стан розвитку земельних відносин на території
Донецької області у 2017 році

листопад

Якименко
І.В.
– Лаврик В.О. – заступник
в.о. начальника Головного голови
управління Держгеокадастру облдержадміністрації
у Донецькій області

10.

Про виконання заходів Програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій
області на 2016-2020 роки

листопад

Оксенчук Н.В. – директор Стокоз І.С.– заступник
департаменту освіти і науки голови
облдержадміністрації
облдержадміністрації
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11.

Про хід реалізації проектів, відібраних до
фінансування в рамках Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України Європейського
інвестиційного банку

листопад

Головко О.П. – директор
департаменту інвестиційноінноваційного розвитку і
зовнішніх відносин
облдержадміністрації

Вілінський Є.С. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації

12.

Про проект обласного бюджету на 2018 рік

грудень

Скарга М.О. – директор
Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Вілінський Є.С. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації

13.

Децентралізація у Донецькій області: Сучасний стан
та перспективи розвитку

грудень

Биченко Л.А. – в.о. директора Стокоз І.С. – заступник
департаменту інформаційної голови
та
внутрішньої
політики облдержадміністрації
облдержадміністрації

14.

Про підсумки роботи системи соціального захисту
населення області за 2017 рік та основні напрямки
роботи на 2018 рік

грудень

Токарева О.А. – директор Стокоз І.С. – заступник
Департаменту
соціального голови
захисту
населення облдержадміністрації
облдержадміністрації

15.

Про хід реалізації проектів, які фінансуються за
рахунок коштів міжнародних фінансових установ

грудень

Головко О.П. – директор
департаменту інвестиційноінноваційного розвитку
і
зовнішніх
відносин
облдержадміністрації

Вілінський Є.С. –
перший заступник
голови
облдержадміністрації
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Про
дотримання
вимог
природоохоронного
законодавства територіальними органами центральних
органів виконавчої влади, місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
в частині делегованих повноважень органів виконавчої
влади, підприємствами, установами та організаціями
на території Донецької області

грудень

Вишневський
В.Л.
– Ремський В.В. –
начальник
Державної заступник голови
екологічної
інспекції
у облдержадміністрації
Донецькій області
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II. Підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації

1.

Вілінський Є.С.– перший заступник голови облдержадміністрації
Про преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх протягом кварталу Скарга М.О. – директор
заступників
Департаменту фінансів
облдержадміністрації

2.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації» від 22 грудня 2016 року № 1171
«Про обласний бюджет на 2017 рік» (за потреби)

протягом кварталу

-“-

3.

Про обласний бюджет на 2018 рік

грудень

-“-

4.

Про видачу ліцензій щодо надання послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення

протягом кварталу

Соловей
О.С.
–
в.о. директора департаменту
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

5.

Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії, транспортування її місцевими (розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової енергії

протягом кварталу

-“-

6.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172
«Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на
2017 рік» (за потреби)

протягом кварталу

Свинаренко
О.І.
–
директор департаменту
економіки
облдержадміністрації

6

№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

7.

Про хід виконання в першому півріччі поточного року Програми економічного і
соціального розвитку Донецької області на 2017 рік

ІІІ декада жовтня

Свинаренко
О.І.
–
директор департаменту
економіки
облдержадміністрації

8.

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

-“-

9.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 30 жовтня 2015 року № 588 «Про
план заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Донецької області на
період до 2020 року» (за потреби)

протягом кварталу

-“-

10.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90 «Про план
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на
період до 2020 року» (за потреби)

протягом кварталу

-“-

11.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
військово – цивільної адміністрації від 25 квітня 2017 року № 409 «Про порядок
використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію
відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проекту суб’єктів
малого і середнього підприємництва» (за потреби)

протягом кварталу

-“-

12.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
військово – цивільної адміністрації 05 травня 2017 року № 472 «Про конкурсну
комісію з відбору проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва» (за
потреби)

протягом кварталу

-“-

7

№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

13.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 07 березня 2017 року № 202 «Про
напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету,
передбачених на розвиток підприємницького середовища, інвестиційну діяльність
та розвиток інфраструктури» (зі змінами)) (за потреби)

протягом кварталу

Свинаренко
О.І.
–
директор департаменту
економіки
облдержадміністрації

14.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
військово-цивільної адміністрації від 10 липня 2017 року № 785 «Про
затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку» (за потреби)

протягом кварталу

-“-

15.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 818 «Про
організацію
реалізації
деяких
положень
розпорядження
голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 04 липня 2016 року № 548»

І декада жовтня

Головко О.П. – директор
департаменту інвестиційно-інноваційного
розвитку і зовнішніх
відносин облдержадміністрації

16.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 12 жовтня 2016 року № 905 «Про
забезпечення координації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги»

І декада жовтня

-“-

17.

Про прийняття на баланс майна, що надійшло в рамках проектів міжнародної
технічної допомоги

І декада жовтня

-“-

18.

Про раду молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації

ІІ декада жовтня

-“-
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19.

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

ІІ декада жовтня

Головко О.П. – директор
департаменту інвестиційно-інноваційного
розвитку і зовнішніх
відносин облдержадміністрації

20.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 серпня
2013 року № 533 «Про створення координаційної ради з питань інтелектуальної
власності»

ІІ декада жовтня

-“-

21.

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
Про чергування керівних працівників облдержадміністрації на робочих місцях
жовтень
Мосіна О.О. – начальник
грудень
організаційного
управління
облдержадміністрації

22.

Про План основних заходів Донецької обласної державної адміністрації на 2018 рік

ІІ декада грудня

-“-

23.

Про план роботи Донецької обласної державної адміністрації на I квартал
2018 року

ІІІ декада грудня

-“-

24.

Про нагородження відзнаками облдержадміністрації

протягом кварталу

Огданська
Т.М.
–
начальник
управління
кадрового забезпечення
та з питань нагород
облдержадміністрації

25.

Про відрядження

протягом кварталу

-“9
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26.

Про кадрові питання та питання державної служби

протягом кварталу

Огданська
Т.М.
–
начальник
управління
кадрового забезпечення
та з питань нагород
облдержадміністрації

27.

Про надання та скасування допуску та доступу до державної таємниці

протягом кварталу

Липовий
О.В.
–
завідувач
сектору
режимно-секретної
роботи
облдержадміністрації

28.

Про проведення внутрішнього аудиту ефективності

І декада жовтня

Пшенична
А.В.
–
в.о завідувача сектору
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації

29.

30.

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
Про впровадження систем енергетичного менеджменту в будівлях бюджетних
II декада жовтня Литвинов
А.В.
–
установ Донецької області
директор департаменту
розвитку
базових
галузей промисловості
облдержадміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 25 cерпня 2016 року № 733 «Про
організацію роботи по використанню коштів обласного бюджету»

III декада жовтня

-“-
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

31.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 06 квітня 2017 року № 324 «Про
напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету,
передбачених на енергозабезпечення, енергоефективність та дорожньотранспортний комплекс»

III декада жовтня

Литвинов
А.В.
–
директор департаменту
розвитку
базових
галузей промисловості
облдержадміністрації

32.

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Донпостачкомплект»

II декада жовтня

-“-

33.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 05 травня 2017 року № 469 «Про
організацію
виконання
деяких
положень
розпорядження
голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 06 лютого 2017 року № 118»

жовтень

Натрус С.П. – директор
департаменту екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації

34.

Про погодження надання надр у користування

протягом кварталу

-“-

35.

Про виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької
області

щомісяця

Мицик В.П.– начальник
управління з питань
фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації

36.

Про розроблення схеми планування території району (в межах Лиманської
об’єднаної територіальної громади)

ІІІ декада жовтня

Теклюк
В.Я.
–
в.о.
начальника
управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

37.

Про передачу майна

ІІІ декада грудня

-“11

№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Стокоз І.С. - заступник голови облдержадміністрації
протягом кварталу Биченко
Л.А.
–
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

38.

Про реєстрацію статутів релігійних громад та змін до них

39.

Про затвердження висновків до проектів рішень міських рад щодо добровільного
об’єднання територіальних громад (за потреби)

протягом кварталу

-“-

40.

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

протягом кварталу

-“-

41.

Про виплату стипендій переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських
предметних олімпіад, конкурсу захисту Малої академії наук України»

І декада жовтня

Оксенчук
Н.В.
–
директор департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

42.

Про затвердження регіонального плану створення додаткових місць для дітей
дошкільного віку у 2017-2020 роках

до 15 жовтня

-“-

43.

Про надання згоди на передачу цілісних майнових комплексів державних
професійно-технічних навчальних закладів області

до 30 жовтня

-“-

44.

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 29 червня 2016 року № 520 «Деякі
питання розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів у Донецькій
області»

І декада жовтня

-“-
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№№
п/п
1

45.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації
Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою (ст. 123 протягом кварталу Якименко
І.В.
–
Земельного кодексу України, Закон України «Про землеустрій»)
в.о.
начальника
Головного
управління
Держгеокадастру
у
Донецькій області

46.

Про передачу, погодження передачі, відмову у передачі) земельних ділянок в
оренду (ст.ст. 122, 123 Земельного кодексу України)

протягом кварталу

-“-

47.

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

протягом кварталу

-“-

48.

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

протягом кварталу

-“-

49.

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

протягом кварталу

-“-

50.

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

протягом кварталу

-“-
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

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

1.

Засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації
Вілінський Є.С.– перший заступник голови облдержадміністрації
Обласна комісія з питань забезпечення енергоносіями споживачів регіону та
щомісяця
Соловей О.С. – в.о. диконтролю за їх розрахунками
ректора
департаменту
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

2.

Регіональна комісія з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору протягом кварталу Свинаренко
О.І.
–
інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
директор департаменту
державного фонду регіонального розвитку у 2017-2018 роках (за потреби)
економіки облдержадміністрації

3.

Комісія облдержадміністрації з питань комунальної власності (за потреби)

протягом кварталу

-“-

4.

Регіональна рада підприємців в Донецькій області

ІІІ декада жовтня

-“-

5.

Конкурсна комісія з питань передачі в оренду об’єктів спільної власності протягом кварталу
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради
(за потреби)

-“-

6.

Регіональна комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб

-“-

7.

Засідання регіональної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом кварталу Узун Ю.Г. – директор
(за окремим графіком)
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

протягом кварталу
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№№
п/п
1

8.

9.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Обласна комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, протягом кварталу
забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до
пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності (постанова Кабінету
Міністрів України від 08 вересня 2005 року № 875 «Про утворення Комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат») (за рішенням голови комісії)

Токарева
О.А.
–
директор Департаменту
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації
Обласна рада з питань безпечної життєдіяльності населення (постанова Кабінету протягом кварталу Токарева
О.А.
–
Міністрів України від 15 вересня 1993 року № 733 «Про створення Національної
директор Департаменту
ради з питань безпечної життєдіяльності населення») (за потреби)
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10.

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

протягом кварталу

-“-

11.

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

-“-

12.

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

-“-

протягом кварталу
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

13.

Обласна молодіжна рада

листопад

Золкіна Л.І. – начальник
управління у справах
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

14.

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

грудень

-“-

15.

Координаційна рада
облдержадміністрації

щомісяця

-“-

16.

Засідання громадської ради при облдержадміністрації

ІІІ декада жовтня

Биченко
Л.А.
–
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

17.

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

ІІ декада жовтня

Рибалко В.М. – директор
Донецького обласного
центру зайнятості

18.

Координаційна рада у справах дітей облдержадміністрації: «Про організацію
роботи в області щодо попередження насильства та жорстокого поводження
відносно дітей»

з

питань

національно-патріотичного

виховання

при

ІІ декада листопада Тимофеєва
Н.М.
–
начальник служби у
справах
дітей
облдержадміністрації
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
протягом кварталу Огданська
Т.М.
–
начальник
управління
кадрового забезпечення
та з питань нагород
облдержадміністрації

19.

Комісія з кадрових питань облдержадміністрації (за потреби)

20.

Комісія з питань нагородження державними нагородами України, Почесною протягом кварталу
грамотою Кабінету Міністрів України та заохочувальними відзнаками Прем’єрміністра України при облдержадміністрації (за потреби)

21.

Засідання експертної комісії облдержадміністрації

22.

Комісія облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян (Указ
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008)

23.

-“-

листопад

Россоха
Н.Є.
–
начальник
управління
діловодства та контролю
облдержадміністрації

щомісяця,
ІV п’ятниця

Гончарова
О.К.
–
начальник управління з
питань
звернень
громадян та доступу до
публічної
інформації
облдержадміністрації

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протягом кварталу Кобижча
В.П.
–
(за потреби)
директор департаменту з
питань
цивільного
захисту, мобілізаційної
та оборонної роботи
облдержадміністрації
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

24.

Обласна комісія з питань евакуації (за потреби)

протягом кварталу Кобижча
В.П.
–
директор департаменту з
питань
цивільного
захисту, мобілізаційної
та оборонної роботи
облдержадміністрації

25.

Засідання робочої групи з питань надрокористування

протягом кварталу Натрус С.П. – директор
департаменту екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації

26.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на приміському і міжміському
внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Донецької
області (постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування»)

27.

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

-“-

28.

Засідання робочої групи з вирішення проблемних питань фінансового оздоровлення
державних вугледобувних підприємств

листопад

-“-

29.

Обласний комітет щодо забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до обєктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури

ІІІ декада жовтня

Теклюк
В.Я.
–
в.о.
начальника
управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

ІІ декада жовтня

Литвинов
А.В.
–
директор департаменту
розвитку
базових
галузей промисловості
облдержадміністрації
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№№
п/п
1
ї

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Засідання колегій:
1.

Вілінський Є.С.– перший заступник голови облдержадміністрації
Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації:
Соловей
О.С.
–
«Про безпечне використання газу в побуті та дотримання вимог безпечної
жовтень
в.о.
директора
експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та
департаменту житловодимвентканалів у житловому фонді області»;
комунального господар«Про стан виплати заробітної плати та погашення заборгованості із заробітної
листопад
ства
облдержадмініплати підприємствами житлово-комунального господарства Донецької області»;
страції
«Про хід виконання структурного проекту «Оптимізація систем водопостачання
грудень
та водовідведення Донецької області»

2.

Департаменту фінансів облдержадміністрації: «Про підсумки виконання місцевих
бюджетів за 9 місяців 2017 року»

3.

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:
Узун Ю.Г. – директор
«Про стан медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення та ІІІ декада жовтня департаменту охорони
обліку побічної дії лікарських засобів в лікувально-профілактичних закладах
здоров’я облдержадміобласті», «Про виконання заходів по боротьбі зі СНІДом в Донецькій області»,
ністрації
«Про стан реформування стаціонарної медичної допомоги відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження
Порядку створення госпітальних округів», формування госпітальних округів,
організації відділень екстреної медичної допомоги»;
«Про виконання заходів Загальнодержавної програми «Конвенція ООН про
І декада грудня
права дитини» в Донецькій області»
Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації
Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації: «Про підсумки роботи
жовтень
Золкіна Л.І. – начальник
щодо оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року у мм. Авдіївка,
управління у справах
Мирноград, Добропільському, Волноваському районах», «Про роль громадських
сім’ї
та
молоді
об’єднань у реалізації державної молодіжної політики у мм. Дружківка, Слов’янськ,
облдержадміністрації

4.

ІІ декада жовтня

Скарга М.О. – директор
Департаменту фінансів
облдержадміністрації
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Шахівській об’єднаній територіальній громаді», «Про реалізацію Національного
плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на
період до 2020 року у мм. Маріуполь, Краматорськ, Волноваському районі»

5.

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
«Про стан впровадження інклюзивного навчання в області», «Про впровадження
експериментальної методики інтегрованого підходу в початковій освіті»;
«Про проведення оптимізації професійно-технічних навчальних закладів та
створення навчально-практичного центру за професією «швачка» на базі
Бахмутського центру професійно-технічної освіти»

6.

Управління культури і туризму облдержадміністрації:
«Про стан бібліотек в Донецькій області»;
«Про розвиток народної творчості на Донеччині»

7.

Донецького обласного центру зайнятості: «Про ефективність ведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи у Донецькій обласній службі зайнятості»,
«Про стан роботи в базових центрах зайнятості Донецької області щодо погашення
дебіторської заборгованості»

8.

Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області:
«Про реалізацію завдань Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду
України на період до 2020 року», «Про стан виконання в органах Пенсійного фонду
області Закону України «Про звернення громадян»»;
«Про формування бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік», «Про
пріоритети та планові завдання Пенсійного фонду України області у 2018 році»

Золкіна Л.І. – начальник
управління у справах
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
ІІ декада жовтня
ІІІ декада грудня

Оксенчук
Н.В.
–
директор департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

Шмельова
С.В.
–
ІІ декада листопада в.о.
начальника
ІІ декада грудня
управління культури і
туризму
облдержадміністрації
ІІІ декада жовтня

ІІІ декада жовтня
грудень

Рибалко В.М. – директор
Донецького обласного
центру зайнятості
Рад Н.С. – начальник
головного
управління
Пенсійного
фонду
України в Донецькій
області
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Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації
Державного архіву області:
Шишолік
І.В.
–
«Про результати тематичних перевірок організації роботи трудових архівів», ІІ декада жовтня директор
державного
«Про стан контролю за виконанням документів в державному архіві області»;
архіву Донецької області
«Про результати тематичних перевірок забезпечення збереженості документів ІІІ декада листопада
юридичними особами у зоні комплектування державного архіву області», «Про
стан контролю за виконанням документів в державному архіві області»;
«Про взаємодію державного архіву із ЗМІ та громадськістю за 2017 рік», «Про
ІІ декада грудня
підсумки роботи зі зверненнями громадян у державному архіві області за 2017 рік»,
«Про стан контролю за виконанням документів в державному архіві області»
Ремський В.В. – заступник голови облдержадміністрації
Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації:
Мицик В.П. – начальник
«Про хід виконання Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури І декада листопада управління з питань
і спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки в умовах децентралізації влади»,
фізичної культури та
«Про аналіз виконання індивідуальних планів підготовки спортсменів-кандидатів
спорту облдержадмініна участь в Олімпійських іграх та про внесення змін до списку спортсменів
страції
Донецької області – кандидатів на участь у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх
2020 року в м. Токіо (Японія) на 2018 рік»», «Про роботу Донецького регіонального
центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»», «Про договірні
відносини між управлінням з питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації та громадськими організаціями з видів спорту», «Про
присвоєння спортивних звань», м. Краматорськ;
«Про хід виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в
І декада грудня
Мангушському районі» (спільне засідання колегій управління з питань фізичної
культури та спорту ї облдержадміністрації та Мангушської райдержадміністрації)
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Лаврик В.О. – заступник голови облдержадміністрації
Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області: «Про підсумки
грудень
Якименко
І.В.
–
роботи Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області за ІІІ квартал
в.о.
начальника
2017 року», «Про надання у власність земельних ділянок учасникам АТО та сім’ям
Головного
управління
загиблих учасників АТО», «Про стан продажу прав оренди на земельні ділянки
Держгеокадастру
у
сільськогосподарського призначення державної власності на земельних торгах у
Донецькій області
першому півріччі 2017 року»
Проведення нарад

1.

2.

Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації
Наради із заступниками міських голів і голів райдержадміністрацій з поточних
щомісяця
Соловей
О.С.
–
питань розвитку галузі та проходження опалювального періоду 2017-2018 років
в.о. директора департаменту житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
Нарада:
«Про стан роботи з експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони
І декада жовтня
здоров’я, якості надання медичної допомоги, причини первинної інвалідності,
проведення реабілітаційного лікування, якості оформлення медико-експертної
документації на МСЕК»;
«Про організацію онкогінекологічної допомоги жіночому населенню області»;
І декада жовтня
«Про хід виконання заходів щодо зниження рівня материнської та малюкової ІІ декада жовтня
смертності за 9 місяців 2017 року»;
«Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 ІІ декада листопада
року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного
регулювання цін на препарати інсуліну» та постанови Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів
інсуліну»

Узун Ю.Г. – директор
департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
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3.

Робочі наради щодо заслуховування міських голів, голів райдержадміністрацій,
об’єднаних територіальних громад щодо:
стану використання коштів по інвестиційних проектах, що можуть
реалізовуватись за рахунок державного фонду регіонального розвитку у 2017 році
(за потреби);
стану використання коштів по інвестиційних проектах, що реалізовуються за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів соціально-економічного розвитку окремих територій у 2017 році (за
потреби)

4.

Про підходи до формування місцевих бюджетів на 2018 рік, в тому числі в умовах
децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад

5.

протягом кварталу Свинаренко
О.І.
–
директор департаменту
економіки
облдержадміністрації

ІІ декада жовтня

Скарга М.О. – директор
Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації
Нарада з:
Оксенчук
Н.В.
–
директорами шкіл-інтернатів;
ІІІ декада жовтня директор департаменту
начальниками (завідувачами) управлінь (відділів) освіти міських рад та
ІІ декада жовтня освіти
і
науки
райдержадміністрацій;
облдержадміністрації
завідувачами центрів практичної психології і соціальної роботи, методистів І декада листопада
управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, які відповідають за
психологічну службу;
завідувачами районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій І декада листопада
(за окремим графіком);
з відповідальними працівниками управлінь (відділів) освіти, керівниками ІІ декада листопада
інтернатних закладів обласної комунальної власності щодо забезпечення права на
освіту дітей з особливими освітніми потребами;
з директорами професійно-технічних навчальних закладів області
І декада листопада
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листопад

Рибалко В.М. – директор
Донецького обласного
центру зайнятості

Обласна нарада з директорами міських (районних) центрів зайнятості:
Про підсумки роботи Донецької обласної служби зайнятості за 9 місяців 2017
року;
Про попередні підсумки роботи щодо виконання завдань правління Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття Донецькою обласною службою зайнятості на 2017 рік

7.

Відеоселекторні наради з питань реалізації проекту «Гідна країна для гідних
людей» щодо створення 85-ти молодіжних центрів у містах, районах, об’єднаних
територіальних громадах області

8.

Обласні наради та засідання з питань впровадження адміністративно
територіальних реформ Донецької області (за потреби)

9.

10.

Селекторні наради (за потреби)

–

грудень

жовтень
листопад

Золкіна Л.І. – начальник
управління у справах
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

протягом кварталу Биченко
Л.А.
–
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації
протягом кварталу Якименко
І.В.
–
в.о.
начальника
Головного
управління
Держгеокадастру
у
Донецькій області

Ремський В.В. – заступник голови облдержадміністрації
Нарада з:
Литвинов
А.В.
–
організації перевезень пасажирів автобусами загального користування в ІІІ декада жовтня директор департаменту
Донецькій області, підвищення безпеки дорожнього руху та роботи транспорту в
розвитку
базових
умовах осінньо-зимового періоду;
галузей промисловості
розгляду можливості створення виробництва піноскла в рамках індустріального
листопад
облдержадміністрації
парку у м. Костянтинівка
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11.

Робоча нарада щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС
смт Очеретине до м. Авдіївка

протягом кварталу Литвинов
А.В.
–
директор департаменту
розвитку
базових
галузей промисловості
облдержадміністрації

12.

Селекторна нарада з керівниками військово-цивільних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад, керівниками органів управління фізичною
культурою та спортом та інших відповідальних виконавців за реалізацію проектів
щодо ходу будівництва 85-ти спортивних майданчиків зі штучним покриттям та
200 спортивних майданчиків з антивандальним тренажерним обладнанням на
Донеччині

протягом кварталу Мицик В.П. – начальник
управління з питань
фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації

13.

Засідання координаційної ради за участю громадських організацій (федерацій) з ІІ декада листопада
видів спорту: «Про порядок формування календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів Донецької області на 2018 рік», «Про
організацію роботи Громадської організації «Регіональна федерація боксу
Донецької області» та розвиток боксу в містах та районах області», «Про роботу
Громадської організації «Федерація пауерліфтингу Донецької області» та підсумки
виступу спортсменів на Х Всесвітніх іграх», «Про визначення обласних стипендій
провідним спортсменам з видів спорту та забезпеченість стипендіями у містах та
районах»

-“-
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Інші заходи
1.

Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації
Організація прийомів іноземних делегацій у Донецькій області (на виконання указів протягом кварталу Головко
О.П.
–
Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо
директор департаменту
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
інвестиційно-інноваційзносин» (із змінами) та від 05 березня 2002 року № 217/2002 «Про Порядок
ного
розвитку
і
здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
зовнішніх
відносин
місцевими державними адміністраціями» (із змінами)
облдержадміністрації

2.

Робота з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України щодо відбору проектів, прийнятних для
фінансування за рахунок кредиту KfW

протягом кварталу

-“-

3.

Робота з райдержадміністраціями, міськими радами з реалізації проекту
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», який фінансується за
рахунок Європейського інвестиційного банку

протягом кварталу

-“-

4.

Координація роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги

протягом кварталу

5.

Проведення роботи:
з проектами, що можуть реалізуватися за рахунок коштів секторальної
бюджетної підтримки ЄС;
щодо залучення грантових коштів для реалізації проектів на території області;
в рамках проекту «Академія доброго упорядкування та підвищення
компетентності Європи» (AGREE);
з підготовки анкет інвестиційних проектів та вільних земельних ділянок типу
Greenfield та Brownfield для оновлення інвестиційного паспорту області,співпраці з
офісом Ukraineinvest із залучення та підтримки інвестицій;

протягом кварталу

-“-
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

з підготовки та організації навчальних візитів представників Донецької області в
рамках Програми ПРООН «Відновлення врядування та примирення в охоплених
конфліктом громадах України», що фінансується Швейцарською Конфедерацією та
Урядом Швеції;
з підготовки та організації навчальних візитів до країн Східної Європи та Балтії
(Польща, Литва, Латвія та Естонія) для представників державного управління,
місцевого самоврядування, малого бізнесу;
Днів проекту «Fit for Partnership with Germany» в Донецькій області;
за підтримки Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного
розвитку та торгівлі України щодо інформування вітчизняних виробників про
можливі виставки та поставки продукції на зовнішні ринки, освітні заходи з питань
торгівлі до країн ЄС

Головко
О.П.
–
директор департаменту
інвестиційно-інноваційного
розвитку
і
зовнішніх
відносин
облдержадміністрації

6.

Започаткування створення регіонального IT- кластеру

протягом кварталу

-“-

7.

Втілення проекту «Мирна Донеччина: відновлення, розвиток та перспективи», що
має на меті відновлення позитивної ділової репутації мирної сторони Донецької
області, піднесення її міжнародного авторитета та формування інвестиційно
привабливого іміджу

протягом кварталу

-“-

8.

Підтримка в актуальному стані переліку експортерів області

протягом кварталу

-“-

9.

Проведення моніторингу:
стану зовнішньоекономічної діяльності області;
стану відновлення об’єктів та введення їх в експлуатацію в м. Мирноград

протягом кварталу

-“-

10.

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

щомісяця

Погорєлий
С.С.
–
начальник
Головного
управління
ДФС
у
Донецькій області
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№№
п/п
1

11.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Підготовка інформації:
про стан виконання доведених завдань по мобілізації коштів до бюджетів всіх
рівнів за звітний період;
про стан надходжень та виконання доведених завдань до зведеного бюджету;
для проведення моніторингу стану розвитку малого та середнього
підприємництва,
рейтингової
оцінки
результатів
діяльності
голів
райдержадміністрацій та міських рад (за потреби)

щомісяця
щоп’ятниці
протягом кварталу

Погорєлий
С.С.
–
начальник
Головного
управління
ДФС
у
Донецькій області

12.

Реалізація комплексу профілактичних заходів, спрямованих на попередження
корупційних діянь з боку працівників Головного управління ДФС у Донецькій
області, а також недопущення протиправних дій по відношенню до посадових осіб
служби при виконанні ними службових обов’язків (за окремим планом)

протягом кварталу

13.

Проведення атестації лікарів акушерів-гінекологів (за окремим графіком)

протягом кварталу Узун Ю.Г. – директор
департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації

14.

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

15.

Підготовка та затвердження:
розпису обласного бюджету на 2018 рік;

-“-

-“-

Скарга М.О. – директор
в місячний термін Департаменту фінансів
після затвердження облдержадміністрації
обласного бюджету
на 2018 рік
тимчасового розпису обласного бюджету на визначений період 2018 року (за
до 31 грудня
потреби)
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

16.

Прийом, складання та аналіз зведеного звіту за ІІІ квартал 2017 року про виконання
кошторису на утримання органів державної виконавчої влади Донецької
облдержадміністрації та надання його Головному управлінню Державної
казначейської служби України у Донецькій області, Держказначейству та
Рахунковій Палаті України (за окремим графіком)

жовтень

Скарга М.О. – директор
Департаменту фінансів
облдержадміністрації

17.

Фінансування пенсійних виплат

18.

Здійснення пілотного впровадження нових стандартів обслуговування громадян з протягом кварталу
використанням централізованих технологій

19.

Засідання розширеної міжвідомчої комісії з питань оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2017 року: «Про підсумки оздоровчої кампанії влітку 2017 року»

жовтень

Золкіна Л.І. – начальник
управління у справах
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

20.

ІІ обласний форум для організаторів дитячого оздоровлення та відпочинку

жовтень

-“-

21.

Проведення роботи щодо надання статусу особи, яка постраждала від торгівлі протягом кварталу
людьми

-“-

22.

Зустрічі з різними категоріями сімей міст та районів області з метою протягом кварталу
розповсюдження інформації про реалізацію державної сімейної та гендерної
політики в області у нових умовах

-“-

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації
протягом кварталу Рад Н.С. – начальник
головного
управління
Пенсійного
фонду
України в Донецькій
області
-“-
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№№
п/п
1

23.

24.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Реалізація проекту:
протягом кварталу
«Посилення гуманітарної відповіді на потреби найбільш вразливих категорій
жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного конфлікту на Сході України:
зміцнення міжвідомчої системи попередження та подолання гендернообумовленого насильства та забезпечення доступу до послуг з охорони
репродуктивного здоров’я»;
«Гендерно-орієнтовне бюджетування в Україні» спільно із Міжнародною
організацією ООН жінки
Засідання:
ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Донецької ІІІ декада жовтня
області;
ради Ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Донецької ІІІ декада листопада
області;
ради директорів професійно-технічних навчальних закладів області
І декада вересня

Золкіна Л.І. – начальник
управління у справах
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

Оксенчук
Н.В.
–
директор департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

25.

Проведення:
установчих засідань атестаційних комісій (за окремим графіком);
щомісяця
атестації інтернатних закладів обласної комунальної власності (за окремим протягом кварталу
графіком);
ліги тренерів з національно-патріотичного виховання в рамках третього Форуму ІІІ декада жовтня
українських патріотичних справ «Ми-Українці»

-“-

26.

Співбесіди:
з директорами професійно-технічних навчальних закладів щодо питань розробки
Правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів на наступний
навчальний рік;
з відповідальними працівниками управлінь (відділів) освіти, навчальних закладів
обласної комунальної власності щодо стану злочинності за ІІІ квартал 2017 року та
організацію профілактичної роботи серед неповнолітніх (за графіком)

-“І декада жовтня
листопад
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п/п
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Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

27.

Організація переведення
українській владі

закладів

культури

на

територію,

підконтрольну протягом кварталу Шмельова
С.В.
–
в.о.
начальника
управління культури і
туризму облдержадміністрації

28.

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

-“-

29.

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

-“-

30.

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

-“-

31.

Участь у заходах, організованих закладами культури області та пересувними протягом кварталу
концертними групами

-“-

32.

Паспортизація археологічних об’єктів

протягом кварталу

-“-

33.

Регіональний форум «Децентралізація: сучасний стан, перспективи розвитку»

23-24 листопада

Биченко
Л.А.
–
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

34.

Обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи
місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик
територіальних громад Донецької області

грудень

-“-
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4

35.

Координація роботи щодо:
протягом кварталу
діяльності громадської ради при облдержадміністрації;
виконання Регіонального плану заходів з увічнення пам’яті захисників України
на період до 2020 року у Донецькій області;
реалізації в області інфраструктурних об’єктів, які фінансуються за кошти
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад

36.

Участь у заходах, організованих громадськими організаціями

37.

Сприяння релігійним організаціям області у проведенні релігійних свят:
Свято Суккот («Курені») (юдейський календар);
Зачаття Іоана Предтечі (православне свято);
Пресвятої Діви Марії Розарія (римо-католицьке свято);
Покрова Пресвятої Богородиці (православне свято);
Іверської ікони Божої Матері (православне свято);
Апостола та євангеліста Луки (православне свято);
День всіх святих (римо-католицьке свято);
Казанської ікони Божої Матері (православне свято);
Собор Архістратига Михаїла (православне свято);
Введення в храмм Пресвятої Богородиці (православне свято);
День Святого Миколая (католицьке свято);
Ханука, свято світла (іудейське свято);
Апостола Андрія Первозваного (православне свято);
День Святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських (православне свято);
Різдво Христове (католицьке свято)

протягом кварталу

Биченко
Л.А.
–
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

-“-“-

04-11 жовтня
06 жовтня
07 жовтня
14 жовтня
26 жовтня
31 жовтня
01 листопада
04 листопада
21 листопада
04 грудня
06 грудня
12-20 грудня
13 грудня
19 грудня
25 грудня
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38.

39.

40.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

09 листопада
09 листопада
16 листопада

Биченко
Л.А.
–
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

грудень

-“-

Сприяння громадським організаціям національних меншин області у проведенні
свят та пам’ятних дат:
Міжнародного дня боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму;
Дня української писемності та мови;
Міжнародного дня толерантності
Засідання робочої групи з розвитку громадянського суспільства в Донецькій
області

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
Організаційне забезпечення участі керівництва міст та районів області у заходах, протягом кварталу Мосіна
О.О.
–
які проводяться облдержадміністрацією
начальник організаційного
управління
облдержадміністрації

41.

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 військовоцивільної адміністрації до міст та районів області

протягом кварталу

-“-

42.

Проведення аналізу за 9 місяців 2017 року:
стану роботи зі здійснення контролю за виконанням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у Донецькій
області;
організаційної роботи виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій;
стану виконання Плану здійснення контролю Донецькою облдержадміністрацією
за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади

жовтень

-“-
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43.

Підготовка аналізу виконання плану роботи облдержадміністрації за ІІІ квартал
2017 року

до 20 жовтня

Мосіна
О.О.
–
начальник організаційного
управління
облдержадміністрації

44.

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 Кир’язієв
О.В.
–
начальник
відділу
адміністрування
Державного
реєстру
виборців облдержадміністрації

45.

Організація проведення вручення державних та урядових нагород України, відзнак
облдержадміністрації видатними працівникам Донецької області

протягом кварталу Огданська Т.М. –
начальник
управління
кадрового забезпечення
та з питань нагород
облдержадміністрації

46.

Технічна підтримка роботи тимчасових серверів облдержадміністрації (веб-сайт, протягом кварталу Білокопитий
В.В.
–
поштовий сервер, файловий сервер, сервер електронного документообігу та ІPначальник
відділу
телефонії облдержадміністрації)
інформаційно - комп’ютерного
забезпечення
облдержадміністрації

47.

Налаштування
та
облдержадміністрації

48.

Впровадження пілотного проекту електронного урядування в Донецькій області

обслуговування

комп’ютерної

техніки

в

апараті

протягом кварталу

-“-

протягом кварталу

-“-
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49.

Організація роботи в системі електронної корпоративної пошти між структурними
підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого
самоврядування

50.

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 довідки та
надання її заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації

51.

Складання статистичного звіту та аналітичної довідки про підсумки роботи із
зверненнями громадян для надання:
Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Адміністрації Президента України;
голові
облдержадміністрації,
керівнику
обласної
військово-цивільної
адміністрації

52.

Вжиття заходів щодо недопущення просочення (витоку) секретної інформації під
час відвідування облдержадміністрації іноземцями

53.

Узагальнення відомостей про виїзд за кордон працівників облдержадміністрації,
яким надано допуск до державної таємниці, та результатів співбесід з ними після їх
повернення

протягом кварталу Білокопитий
В.В.
–
начальник
відділу
інформаційно - комп’ютерного
забезпечення
облдержадміністрації
щомісяця,
І декада

Гончарова
О.К.
–
начальник управління з
питань
звернень
громадян та доступу до
публічної
інформації
облдержадміністрації

-“до 10 жовтня
до 15 жовтня
до 30 жовтня
протягом кварталу Липовий
О.В.
–
завідувач
сектору
режимно-секретної
роботи
облдержадміністрації
грудень

-“-
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54.

Засідання експертно-перевірної комісії державного архіву області

55.

Підготовка Плану діяльності внутрішнього аудиту Донецької обласної державної
адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на перше півріччя
2018 року

56.

57.

58.

ІІІ декада жовтня Шишолік І.В. – директор
ІІІ декада листопада державного
архіву
Донецької області
грудень

Пшенична
А.В.
–
в.о. завідувача сектору
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації
Організаційна робота щодо проведення ярмаркових заходів на виконання протягом кварталу Дзигім
О.В.
–
факсограми Міністерства аграрної політики та продовольства України
в.о.
директора
від 10 жовтня 2012 року № 37-11-4-12/16616
департаменту агропромислового комплексу та
розвитку
сільських
територій
облдержадміністрації
Проведення аналізу:
виробничої діяльності харчових і переробних підприємств області за підсумками
роботи;
закупівельних цін на сировину та оптово-відпускних цін на готову продукцію по
переробним підприємствам області на виконання телеграми Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 01.09.2011 № 37-11-6-12/13302
Організація роботи оперативного штабу реагування на спроби рейдерських
захоплень землі та зібраного врожаю на території Донецької області (за окремим
графіком)

-“протягом кварталу

жовтень-листопад

-“-
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Узагальнення:
показників галузі тваринництва щодо соціально-економічної програми розвитку
агропромислового комплексу Донецької області на 2018 рік;
виробничої програми проведення організованої зимівлі худоби та птиці у 20172018 роках по Донецькій області

15 листопада

Дзигім
О.В.
–
в.о.
директора
департаменту агропромислового комплексу та
розвитку
сільських
територій
облдержадміністрації
-“-

15 жовтня

60.

Організація виконання Плану організаційно-технологічних заходів з підготовки та
проведення комплексу осінньо-польових робіт на сільськогосподарських
підприємствах Донецької області у 2017 році

жовтень-листопад

61.

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

протягом кварталу

62.

Підготовка пропозицій щодо розвитку зерновиробництва на території Донецької
області та удосконалення структури посівних площ сільськогосподарських культур
під урожай 2018 року

протягом кварталу

-“-

63.

Проведення:
оперативного моніторингу щодо стану сільськогосподарської техніки та
наявності паливомастильних матеріалів на сільськогосподарських підприємствах
області для проведення осінніх польових робіт у 2017 році;
конкурсних комісій з визначення суб’єктів господарювання агропромислового
комплексу для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у
національній валюті банківськими кредитами (за потреби);
засідань робочої групи з розробки програм розвитку Олександрівської та
Новодонецької об’єднаних територіальних громад (за потреби)

протягом кварталу

-“-

64.

Забезпечення моніторингу стану реалізації
Бахмутського та Олександрівського районів

протягом кварталу

-“-

інфраструктурних

об’єктів

-“-
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Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
Організація надання допомоги населенню відповідно до постанови Кабінету протягом кварталу Кобижча
В.П.
–
Міністрів України від 30 січня 2015 року № 21 «Про затвердження Порядку
директор департаменту з
надання гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької та Луганської
питань
цивільного
областей»
захисту, мобілізаційної та
оборонної
роботи
облдержадміністрації

66.

Впровадження другого етапу автоматизованої системи моніторингу стану довкілля
Донецької області

жовтень

Натрус С.П. – директор
департаменту екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації

67.

Презентація системи ГІС FIELD-MAP та гексакоптера в рамках впровадження
автоматизованої системи моніторингу стану довкілля Донецької області

листопад

-“-

68.

Підготовка інформації за ІІІ квартал 2017 року про хід виконання розділу «Охорона
навколишнього природного середовища»:
програм економічного і соціального розвитку міст та районів області на 2017 рік;
Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік

жовтень

-“-

69.

Проведення щомісячно аналізу стану використання та освоєння коштів обласного щомісяця, І декада
фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році відповідно до
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 06 лютого 2017 року № 118 «Про затвердження
Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища на 2017 рік» (із змінами)

-“-
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70.

Засідання обласної містобудівної ради (у разі надходження проектної документації)

протягом кварталу Теклюк
В.Я.
–
в.о.
начальника
управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

71.

Організація роботи щодо створення індустріальних парків на території Донецької
області

протягом кварталу Литвинов
А.В.
–
директор департаменту
розвитку
базових
галузей промисловості
облдержадміністрації

72.

Участь у Комісії з питань списання нерухомого майна шахт області, що знаходяться
у стадії ліквідації (за окремим графіком)

протягом кварталу

-“-

73.

Опрацювання питання:
щодо можливості відкриття повітряного простору для цивільних повітряних
суден та спільного використання аеродрому «Краматорськ» з укладанням
відповідного договору про розподіл повноважень між учасниками, які будуть
забезпечувати його експлуатацію;
щодо можливості укладання договорів та виділення коштів з місцевих бюджетів
для
компенсації
збитків
регіональній
філії
«Донецька
залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця» за пільгові перевезення населення у 2017 році;
поширення телерадіосигналу в Донецькій області на непідконтрольну
українській владі територію шляхом будівництва нової телерадіовежі
(м. Покровськ)

протягом кварталу

-“-

74.

Укладання договорів з:
капітального ремонту автодоріг комунальної власності в Донецькій області за
результатами проведених закупівель;

протягом кварталу

-“-
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органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями та об’єднаними
територіальними громадами про передачу права на здійснення видатків в рамках
Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами,
залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для
населення Донецької області на 2016-2018 роки
75.

Впровадження систем енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної
ефективності будівель бюджетних установ в Донецькій області

76.

Проведення:
роботи з підпорядкованими комунальними підприємствами щодо складання
бюджетного запиту на 2018 рік;
Тижня енергозбереження у Донецькій області;
обласного конкурсу дитячих малюнків на тему енергоефективності;
процедури закупівлі рейкового рухомого складу (трамваїв) для м. Дружківка

77.

Розробка:
проекту регіональної Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в
Донецькій області на 2017-2020 роки;
механізму прийняття до сфери управління облдержадміністрації мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Проведення
обстеження стану доріг місцевого значення, які передаються з 01 січня 2018 року в
управління облдержадміністрації

Литвинов
А.В.
–
директор департаменту
розвитку
базових
галузей промисловості
облдержадміністрації
протягом кварталу

-“-

-“І декада жовтня
І декада листопада
жовтень-листопад
ІІ декада грудня
-“грудень
протягом кварталу

78.

Оголошення закупівель з капітального ремонту автодоріг комунальної власності в
Донецькій області

протягом кварталу

-“-

79.

Розробка та надання пропозицій до проекту Програми економічного і соціального
розвитку на 2018 рік за напрямками роботи департаменту розвитку базових галузей
промисловості облдержадміністрації

ІІ декада жовтня

-“-
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80.

Організація заходів щодо запобігання негативних наслідків у зв’язку з незаконним
розконсервуванням гірничої виробки поблизу сел. Адамівка Слов’янського району

протягом кварталу Литвинов
А.В.
–
директор департаменту
розвитку
базових
галузей промисловості
облдержадміністрації

81.

Підписання Угоди про співробітництво між Донецькою облдержадміністрацією,
Всеукраїнською громадською організацією «Український союз промисловців і
підприємців» та Донецьким регіональним відділенням Українського Союзу
Промисловців і підприємців

ІІ декада жовтня

-“-

82.

Моніторинг за введенням в експлуатацію інфраструктурних об’єктів (відповідно
до закріплення)

протягом кварталу

-“-

IV. Перевірка (вивчення) стану справ щодо виконання вимог чинного законодавства, делегованих повноважень, програмних
заходів місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
та надання їм методичної допомоги

1.

2.

Перевірка (вивчення) стану справ у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування
Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації
Надання оперативної консультативної допомоги структурним підрозділам протягом кварталу Скарга М.О. – директор
облдержадміністрації, фінансовим органам райдержадміністрацій та виконкомів
Департаменту фінансів
міських рад, об’єднаним територіальним громадам з питань, що належать до
облдержадміністрації
компетенції Департаменту фінансів облдержадміністрації
Надання
методичної
допомоги
виконавчим
органам
міських
рад, протягом кварталу
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»;

Свинаренко
О.І.
–
директор департаменту
економіки
облдержадміністрації
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реалізації проекту «Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг,
підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб`єктам
підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області»

Свинаренко
О.І.
–
директор департаменту
економіки
облдержадміністрації

3.

Надання
методичної
допомоги
виконавчим
органам
міських
рад, протягом кварталу
райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації щодо
запровадження електронної системи закупівель ProZorro

-“-

4.

Надання методичної допомоги структурним підрозділам облдержадміністрації, які протягом кварталу
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»

-“-

5.

Надання методологічної допомоги відділу торгівлі і захисту прав споживачів
Слов’янської міської ради щодо виконання законів України, указів та розпоряджень
Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та
розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації з питань організації торговельного обслуговування населення згідно з
Планом здійснення облдержадміністрацією контролю за виконанням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади на
2017 рік

-“-

6.

Надання
методичної
допомоги
виконавчим
органам
міських
рад, протягом кварталу
райдержадміністраціям, об’єднаним територіальним громадам щодо реалізації
інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

грудень

-“-
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7.

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» та 05 березня 2002 року № 217/2002
«Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями»);
органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з питань науковотехнічної та інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, виставковоконгресної діяльності;
відносно залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги щодо: підтримки реалізації проектів (програм) міжнародної технічної
допомоги, погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються
за кошти міжнародної технічної допомоги

8.

Тематична перевірка діяльності Слов’янської міської ради щодо здійснення
контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами
житлово-комунального господарства

протягом кварталу Головко
О.П.
–
директор департаменту
інвестиційно-інноваційного
розвитку
і
зовнішніх
відносин
облдержадміністрації

листопад

Соловей
О.С.
–
в.о.
директора
департаменту житловокомунального господарства облдержадміністрації
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Перевірка (вивчення) стану справ щодо забезпечення розвитку всіх видів
медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів
усіх форм власності на території:
Краматорської міської ради;
Бахмутської міської ради
Аналіз інформацій лікувально-профілактичних закладів щодо виконання програм
соціально-економічного розвитку на 2017 рік за розділом «Охорона здоров’я»
органами місцевого самоврядування

жовтень
грудень
жовтень
грудень

Узун Ю.Г. – директор
департаменту охорони
здоров’я
облдержадміністрації

-“-

Ремський В.В. - заступник голови облдержадміністрації
Перевірка достовірності формування звітних документів та надання практичної ІІ декада жовтня Мицик В.П. – начальник
допомоги щодо розвитку фізичної культури і спорту у м. Бахмут, Бахмутському
управління з питань
районі
фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації

12.

Аналіз актів та проведення
Мирноградської міської ради

тематичної

перевірки

діяльності

виконкому

І декада жовтня

13.

Виїзні перевірки стану реалізації інфраструктурних об’єктів у Мангушському протягом кварталу
районі (згідно із закріпленням)

14.

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

листопад

-“-

-“Кобижча
В.П.
–
директор департаменту з
питань
цивільного
захисту, мобілізаційної
та оборонної роботи
облдержадміністрації
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Комплексна перевірка стану цивільного захисту населення і територій (цивільної
оборони), стану техногенної та пожежної безпеки, готовності органів управління та
сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій у
м. Мирноград

листопад

Ільченко
М.В.
–
начальник
Головного
управління
ДСНС
України у Донецькій
області
Кобижча
В.П.
–
директор департаменту з
питань
цивільного
захисту, мобілізаційної
та оборонної роботи
облдержадміністрації

16.

Здійснення контролю за виконанням Слов’янською міською радою делегованих
повноважень органів виконавчої влади

17.

Перевірка роботи органів містобудування та архітектури:
Покровської райдержадміністрації;
Добропільської райдержадміністрації

ІІІ декада жовтня
ІІІ декада листопада

Надання методичної та практичної допомоги:
Покровській райдержадміністрації;
Добропільській райдержадміністрації;
Слов’янській міській раді

ІІІ декада жовтня
ІІІ декада листопада
ІІІ декада грудня

18.

ІІІ декада грудня

Теклюк
В.Я.
–
в.о.
начальника
управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації
-“-

-“-
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Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
Тематична перевірка діяльності виконкому Дружківської міської ради на виконання
листопад
Погребняк
Я.О.
–
Плану здійснення контролю Донецькою облдержадміністрацією за виконанням
начальник юридичного
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої
управління
влади на 2017 рік
облдержадміністрації

20.

Надання методичної та практичної допомоги райдержадміністраціям, райрадам, протягом кварталу
виконавчим органам міських рад, структурним підрозділам облдержадміністрації в
частині впровадження та використання системи електронного документообігу,
використання локальних мереж, поштових програм та роботи в мережі Інтернет

Білокопитий
В.В.
–
начальник
відділу
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення
облдержадміністрації

21.

Вивчення на відповідність вимогам нормативних актів стану справ щодо організації протягом кварталу Россоха
Н.Є.
–
діловодства та контролю в структурних підрозділах облдержадміністрації,
начальник
управління
райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад (за окремим графіком)
діловодства та контролю
облдержадміністрації

22.

Надання консультативно-методичної допомоги відділам ведення Державного протягом кварталу Кир’язієв О.В. – начальреєстру виборців з питань поповнення та використання бази даних Реєстру
ник відділу адміністрування
Державного
реєстру
виборців
облдержадміністрації

23.

Здійснення контролю за виконанням доручень служби розпорядника реєстру протягом кварталу
виборців ЦВК відділами ведення Державного реєстру виборців

-“-

24.

Здійснення контролю за своєчасним:
протягом кварталу
проведенням періодичного оновлення бази даних Державного реєстру виборців;
встановленням відповідних висновків по кратному включенню виборців до
Державного реєстру виборців;

-“-
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внесенням пропозицій до Постанови ЦВК від 12 квітня 2012 року № 66 «Про
утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі»;
впровадженням організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної
системи захисту інформації відділами ведення Державного реєстру виборців

Кир’язієв О.В. – начальник відділу адміністрування
Державного
реєстру
виборців
облдержадміністрації

25.

Надання методичної та практичної допомоги органам виконавчої влади та органам протягом кварталу Мосіна О.О. – начальник
місцевого самоврядування з питань організаційної роботи
організаційного
управління
облдержадміністрації

26.

Перевірка (вивчення) стану справ в апараті Добропільської райдержадміністрації

27.

Надання практичної та методичної допомоги працівникам режимно-секретних протягом кварталу Липовий
В.О.
–
органів міських рад та райдержадміністрацій, структурних підрозділів
завідувач
сектору
облдержадміністрації
режимно-секретної
роботи
облдержадміністрації

28.

Перевірка наявності усіх вхідних та підготовлених документів з грифом секретності
«Цілком таємно» і «Таємно», взятих на облік протягом ІІІ кварталу 2017 року

жовтень

-“-

29.

Проведення «Дня контролю» результатів розгляду звернень громадян з виїздом в
міста та райони області

щомісяця,
друга п’ятниця

Гончарова
О.К.
–
начальник управління з
питань
звернень
громадян та доступу до
публічної
інформації
облдержадміністрації

ІІ декада жовтня

-“-
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30.

Вивчення стану роботи із зверненнями громадян, розповсюдження досвіду та протягом кварталу
проведення перевірок організації роботи та додержання законодавства про
звернення громадян в окремих структурних підрозділах облдержадміністрації,
райдержадміністраціях, виконавчих органах міських рад та надання практичної
допомоги з питання звернень громадян (за окремим планом)

Гончарова
О.К.
–
начальник управління з
питань
звернень
громадян та доступу до
публічної
інформації
облдержадміністрації

31.

Проведення аудиту відповідності на тему: «Оцінка діяльності департаменту
житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації щодо
ефективності використання коштів, виділених зі спеціального фонду обласного
бюджету на реалізацію пріоритетних інфраструктурних проектів розвитку області у
2017 році»

жовтень-грудень

Пшенична
А.В.
–
в.о. завідувача сектору
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації

32.

Надання методичної і практичної допомоги архівним установам області,
підприємствам, організаціям, установам обласного підпорядкування та
територіальним установам центральних органів виконавчої влади у підготовленні
документів з організації діловодства і архівної справи

протягом кварталу Шишолік І.В. – директор
державного
архіву
Донецької області

33.

Перевірка організації роботи щодо дотримання положень Закону України «Про
запобігання корупції»:
департаменту економіки облдержадміністрації;
І декада жовтня
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
ІІ декада жовтня
Слов’янської міської ради;
І декада листопада
Покровської райдержадміністрації;
ІІ декада листопада
Костянтинівської райдержадміністрації;
ІІ декада грудня
Ясинуватської райдержадміністрації
ІІІ декада грудня

34.

Вивчення організації роботи щодо виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади (ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»):
виконкому Селидівської міської ради;

Ставицький
О.М
–
начальник
управління
взаємодії
з
правоохоронними
органами, запобігання та
виявлення
корупції
облдержадміністрації

-“ІІІ декада жовтня
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виконкому Мирноградської міської ради;
виконкому Новогродівської міської ради;
виконкому Торецької міської ради

35.

ІІ декада листопада Ставицький
О.М
–
ІІІ декада листопада начальник
управління
І декада грудня
взаємодії
з
правоохоронними
органами, запобігання та
виявлення
корупції
облдержадміністрації

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації
Надання консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам протягом кварталу Шмельова
С.В.
–
місцевого самоврядування у застосуванні ними законодавства України стосовно
в.о.
начальника
культури і туризму
управління культури і
туризму облдержадміністрації

36.

Здійснення перевірок демонстраторів
законодавства у галузі кінематографії

фільмів

щодо

додержання

вимог протягом кварталу

-“-

37.

Здійснення перевірок (вивчення роботи) стану справ щодо виконання вимог протягом кварталу
чинного законодавства, делегованих повноважень, програмних заходів місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо належного
утримання пам’яток культурної та історичної спадщини та недопущення їх
незаконної ліквідації

-“-

38.

Надання методичної допомоги початковим спеціалізованим мистецьким протягом кварталу
навчальним закладам з питань удосконалення організації навчально-виховного
процесу

-“-
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39.

Надання консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам протягом кварталу
місцевого самоврядування у застосуванні ними законодавства України:
про організації національних меншин;
про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики;
про забезпечення участі громадськості та роботі громадських рад при
виконавчих органах влади

Биченко
Л.А.
–
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

40.

Надання методичної, консультативної та методологічної допомоги головам протягом кварталу
міських, селищних та сільських рад, представникам територіальних громад з питань
формування та розвитку об’єднаних територіальних громад

-“-

41.

Надання методичної та практичної допомоги управлінням (відділам) освіти міських
рад та райдержадміністрацій, об’єднаним територіальним громадам

протягом кварталу Оксенчук
Н.В.
–
директор департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

42.

Перевірки у професійно-технічних навчальних закладах Донецької області з питань
організації навчально-виховного процесу (за графіком)

протягом кварталу

43.

Перевірка:
стану комплектації загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які підпорядковані
ІІ декада жовтня
управлінням освіти міських рад мм. Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Мирноград,
Добропілля, Костянтинівка, Маріуполь з урахуванням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 576 «Про внесення змін до Типового
положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про
загальноосвітній навчальний заклад»;
виконання відділом освіти Лиманської міської ради п. 4 ст. 32 Закону України ІІІ декада листопада
«Про місцеве самоврядування в Україні» (забезпечення регулярного безкоштовного
підвезення до місця навчання і додому школярів)

-“-

-“-
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44.

Комплексні перевірки функціонування установ, підвідомчих Департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації (за окремим графіком)

протягом кварталу Токарева
О.А.
–
директор Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації

45.

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

-“-

46.

Здійснення контролю і координації діяльності служби у справах дітей Слов’янської
райдержадміністрації

ІІ декада жовтня

Тимофеєва
Н.М.
–
начальник служби у
справах
дітей
облдержадміністрації

47.

Здійснення контролю за виконанням службою у справах дітей Дружківської міської
ради делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до п. 4 ст. 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку та піклування

ІІІ декада
листопада

-“-

48.

Здійснення контролю і координації діяльності районної служби у справах дітей
Покровської райдержадміністрації

І декада грудня

-“-

49.

Перевірка умов проживання умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу:
Слов’янського району;
м. Дружківка;
Покровського району

-“12 жовтня
24 листопада
05 грудня
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Надання організаційно-методичної допомоги:
відділу у справах сім’ї Маріупольської
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шахівської об’єднаної територіальної
громади;
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сіверської об’єднаної територіальної
громади;
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Торецької міської ради;
управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради;
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської об’єднаної територіальної
громади

жовтень

Золкіна Л.І. – начальник
управління у справах
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

листопад

51.

Надання організаційної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих
обставинах та багатодітним сім’ям, які потребують допомоги, сім’ям тимчасово
вимушених переселенців

протягом кварталу

-“-

52.

Надання методичної допомоги комунальному закладу «Донецький обласний центр
ресоціалізації наркозалежної молоді»

листопад

-“-

53.

Комплексна
зайнятості

листопад

Рибалко В.М. – директор
Донецького обласного
центру зайнятості

54.

Проведення аудиту в:
управлінні ПФУ у Волноваському районі;
Добропільському об’єднаному управлінні ПФУ

перевірка

організації

роботи

Покровського

міського

центру

з 09 жовтня
листопад

Рад Н.С. – начальник
головного
управління
Пенсійного
фонду
України в Донецькій
області
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55.

Тематична перевірка діяльності виконкому Дружківської міської ради на виконання
Плану здійснення контролю Донецькою облдержадміністрацією за виконанням
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої
влади на 2017 рік

жовтень

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

56.

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

жовтень

-“-

57.

58.

Лаврик В.О. - заступник голови облдержадміністрації
Надання практичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам в протягом кварталу Дзигім
О.В.
–
організації робіт по накопиченню мінеральних добрив вітчизняного виробництва та
в.о.
директора
засобів захисту рослин для проведення осінніх польових робіт у 2017 році
департаменту агропромислового комплексу та
розвитку
сільських
територій
облдержадміністрації
Перевірка виконавчих органів Райгородської, Андріївської селищних рад
Слов’янського району щодо виконання делегованих повноважень органів
виконавчої влади

жовтень

Якименко
І.В.
в.о.
начальника
Головного
управління
Держгеокадастру
у
Донецькій області
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Семінари, навчання
1.

2.

3.

заступники голови облдержадміністрації
Організація і проведення в структурних підрозділах апарату облдержадміністрації, згідно з планами керівники структурних
стажування
підрозділів
структурних підрозділах облдержадміністрації стажування посадових осіб
виконавчих органів міських рад, державних службовців райдержадміністрацій та
облдержадміністрації
працівників структурних підрозділів облдержадміністрації
Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації
Семінари з платниками податків з актуальних питань застосування податкового протягом кварталу Погорєлий
С.С.
законодавства за участю фахівців Головного управління ДФС у Донецькій області
начальник
Головного
та податкових інспекцій області (за окремим планом)
управління
ДФС
у
Донецькій області
Ремський В.В. – заступник голови облдержадміністрації
Семінар-нарад з керівниками органів управління фізичною культурою та спортом І декада листопада Мицик В.П. – начальник
виконкомів міських рад та райдержадміністрацій, військово-цивільних
управління з питань
адміністрацій: «Про підсумки оздоровлення дітей влітку 2017 року», «Про
фізичної культури та
формування проектів програм економічного та соціального розвитку по розділу
спорту
облдержадмі«Фізична культура та спорт» у містах та районах області на 2018 рік», «Про нове в
ністрації
законодавстві в галузі фізичної культури та спорту», «Про формування
статистичних звітів за 2017 рік (форми 2-ФК, 5-ФК). Порядок прийому річних
звітів», «Про забезпечення провідних спортсменів області з видів спорту
стипендіями виконкомів міських рад та райдержадміністрацій», «Про організацію
роботи щодо вирішення соціально-побутових питань спортсменам вищої категорії,
удосконалення матеріально-технічного стану спортивних баз Донецької області, на
яких ведуть підготовку спортсмени», «Про участь команд міст та районів у
багатоетапних спортивно-масових заходах», «Про моніторинг розміщення
інформації щодо розвитку сфери фізичної культури та спорту на веб-сайтах
управління, міст і районів»
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4.

Науково-практичний семінар для працівників установ природно-заповідного фонду
Донецької області

листопад

Натрус С.П. – директор
департаменту екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації

5.

Семінар з представниками:
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
відповідальних
за
енергоменеджмент, щодо впровадження систем енергомоніторингу у будівлях
бюджетних установ Донецької області;
виконкомів міських рад, райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних
громад на тему: «Можливості фінансування енергозберігаючих проектів»

6.

7.

8.

Обласний семінар для головних архітекторів міст та районів області

Литвинов А.В. –
директор департаменту
розвитку
базових
галузей промисловості
І декада листопада облдержадміністрації
I декада жовтня

ІІІ декада жовтня

Теклюк
В.Я.
–
в.о.
начальника
управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації
Семінар – нарада з представниками об’єднаних територіальних громад області (за протягом кварталу Биченко
Л.А.
–
окремим графіком)
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації
Семінар-нарада для начальників і спеціалістів служб у справах дітей міських рад,
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 (за окремим графіком)

щомісяця

Тимофеєва
Н.М.
–
начальник служби у
справах
дітей
облдержадміністрації
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9.

Семінар-нарада із завідуючими інформаційно-консультаційних центрів НСПП в
містах та районах області

грудень

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

10.

Обласний семінар-практикум для директорів обласних позашкільних навчальних
закладів художньо-естетичного напряму

ІІ декада жовтня

Оксенчук
Н.В.
–
директор департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

11.

Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань, керівників гуртків ІІ декада листопада
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва

12.

Обласний семінар для директорів та завідувачів відділів обслуговування
бібліотечних закладів області

13.

-“-

ІІІ декада жовтня

Шмельова
С.В.
–
в.о.
начальника
управління культури і
туризму облдержадміністрації

Семінар для керівників молодіжних громадських організацій «Генерація ідей»

листопад

Золкіна Л.І. – начальник
управління у справах
сім’ї та молоді облдержадміністрації

14.

Навчальна програма «Молодіжний працівник», м. Маріуполь

листопад

-“-

15.

Проведення спецкурсу підвищення кваліфікації спеціалістів відділів у справах сім‘ї протягом кварталу
та молоді виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій з питань
впровадження корекційних програм та профілактики насильства в родині

-“-
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№№
п/п
1

16.

1.

2.

3.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації
Навчально-методичні заняття з працівниками облдержадміністрації, які є
жовтень
Липовий
О.В.
–
секретоносіями, з питань дотримання режиму секретності при виконанні секретних
завідувач
сектору
робіт
режимно-секретної
роботи
облдержадміністрації
V. Робота по забезпеченню громадських відносин, формуванню інформаційного простору в області
заступники голови облдержадміністрації
Надання матеріалів для наповнення рубрик веб-сайту облдержадміністрації згідно з протягом кварталу керівники структурних
розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 червня 2009 року № 251
підрозділів
«Про офіційний веб-сайт облдержадміністрації»
облдержадміністрації
Інформування населення через друковані ЗМІ, обласну телерадіокомпанію та радіо протягом кварталу
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

Підготовка анкет інвестиційних
облдержадміністрації

проектів

для

керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств
та інших центральних
органів
виконавчої
влади

Вілінський Є.С. – перший заступник голови облдержадміністрації
розміщення на веб-сайті протягом кварталу Головко О.П. – директор
департаменту
інвестиційно-інноваційного
розвитку
і
зовнішніх
відносин
облдержадміністрації
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№№
п/п
1

4.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації
Забезпечення оприлюднення на веб-сайті облдержадміністрації розпоряджень голови протягом кварталу Погребняк
Я.О.
–
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, які
начальник
юридичного
носять міжвідомчий характер або зачіпають інтереси населення
управління
облдержадміністрації

5.

Підготовка матеріалів
«Ліга-Закон»

для

розміщення

в

інформаційно-правовій

системі протягом кварталу Погребняк
начальник
управління
міністрації

Я.О.
–
юридичного
облдержад-

6.

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

7.

Організація проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної протягом кварталу Гончарова
О.К.
первинної правової допомоги (за окремим графіком)
начальник управління з
питань звернень громадян
та доступу до публічної
інформації
облдержадміністрації

-“-

Погребняк
начальник
управління
міністрації

Я.О.
–
юридичного
облдержад-
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

8.

Проведення особистих, спільних та виїзних прийомів громадян керівництвом протягом кварталу Гончарова
О.К.
облдержадміністрації (за окремим графіком)
начальник управління з
питань звернень громадян
та доступу до публічної
інформації
облдержадміністрації

9.

Організація роботи «Телефону довіри» щодо оперативного реагування на гострі
проблеми мешканців області

щодня

-“-

10.

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

щодня

-“-

11.

Взаємодія з Державною установою «Урядовий контактний центр»

щодня

-“-

12.

13.

Стокоз І.С.- заступник голови облдержадміністрації
Висвітлення у засобах масової інформації:
протягом кварталу Биченко
Л.А.
–
ходу реалізації Програми економічного і соціального розвитку Донецької області
в.о. директора департана 2017 рік;
менту інформаційної та
заходів у зв’язку з державними, професійними святами та пам’ятними датами;
внутрішньої
політики
заходів щодо запобігання та протидії корупції;
облдержадміністрації
стану впровадження адміністративно – територіальної реформи у Донецькій
області
Медіа-супровід:
протягом кварталу
робочих візитів вищих посадових осіб України до області;
робочих поїздок голови облдержадміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації по території області та за її межами

-“-
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№№
п/п
1

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

14.

Моніторинг ЗМІ області для голови облдержадміністрації, керівника обласної протягом кварталу Биченко
Л.А.
–
військово-цивільної адміністрації та заступників голови облдержадміністрації
в.о. директора департаменту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації

15.

Збір та розміщення інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації

протягом кварталу

-“-

16.

Підготовка для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації матеріалів щодо протягом кварталу
проведення заходів, присвячених міжнародним, державним, професійним святам та
пам’ятним датам, а також інформації у рубриках: «Децентралізація»,
«Децентралізація влади», «Мінрегіонбуд» та місцевому виданні «Вісті Донбасу»

-“-

VІ. Масові культурні, молодіжні, спортивні заходи та заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та
памятним датам
заступники голови облдержадміністрації
1.
Л.А.
–
Заходи, присвячені міжнародним, державним, професійним святам та памятним протягом кварталу Биченко
в.о. директора департадатам
менту інформаційної та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації,
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
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№№
п/п
1

2.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Ремський В.В. – заступник голови облдержадміністрації
Облаштування 200 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням у містах та протягом кварталу Мицик В.П. – начальник
районах області
управління
з
питань
фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації

3.

Створення сучасних 85-ти спортивних майданчиків зі штучним покриттям протягом кварталу
(42х22 м) у містах та районах області

-“-

4.

Кубок Донецької області:
зі спортивного орієнтування (IX-X етап Фінал), м. Святогірськ;
з черліденгу, м. Покровськ;
з сумо, м. Святогірськ;
серед чоловіків і жінок та Кубок області серед ветеранів з важкої атлетики,
м. Краматорськ;
з косікі карате (дорослі, юніори, юнаки та діти), м. Покровськ;
з хортингу серед кадетів, юніорів та чоловіків в розділі «двобій», м. Бахмут;
з таекон-до ІТФ серед дорослих, юніорів та юнаків, м. Маріуполь;
з футзалу серед спортсменів з вадами зору та слуху з нагоди Міжнародного дня
інвалідів, м. Бахмут

-“-

5.

Відкритий чемпіонат області:
з легкої атлетики (крос), пам’яті Заслуженого тренера України М.Ковальова,
м. Слов’янськ;
з легкоатлетичних стрибків на призи Заслуженого тренера України
В.А.Петрова, м. Бахмут

14-16 жовтня
19 жовтня
19-20 жовтня
26-28 жовтня
28-30 жовтня
29 жовтня
03-05 листопада
І декада грудня

-“06-07 жовтня
15-17 грудня
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№№
п/п
1

6.

7.

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

2

3

4

Обласний турнір з:
футболу пам’яті М.Д.Найденка, м. Дружківка;
ІІ декада жовтня
рукопашного бою, присвячений пам’яті Н.П.Шуткевича, м. Слов’янськ;
09 грудня
з боротьби Куреш до Дня Святого Миколая, с. Старогнатівка Волноваського ІІІ декада грудня
району
Чемпіонат Донецької області:
з волейболу серед дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, дітей
з малозабезпечених та багатодітних сімей, присвячений Дню захисника України,
м. Краматорськ;
з настільного тенісу серед дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування
батьків, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей (І зона – с. Соснове, ІІ зонам. Маріуполь);
з бойового самбо, м. Слов’янськ;
з шахів серед юнаків та дівчат до 18 років, м. Краматорськ;
з баскетболу серед дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків,
дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, мм. Бахмут, Маріуполь;
з легкої атлетики на призи газети «Провінція» серед юнаків та дівчат 2005,
2006 ,2007 р.н. «Шоколадна казка», м. Костянтинівка;
з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове),
м. Краматорськ;
з легкої атлетики у закритих приміщеннях пам'яті Заслуженого майстра спорту
України О.Іванюхіна з нагоди Міжнародного дня інвалідів, м. Бахмут;
з шахів серед юнаків та дівчат до 20 років, м. Краматорськ

Мицик В.П. – начальник
управління
з
питань
фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації
-“-

02 жовтня
15 жовтня
ІІ декада жовтня
07-12 листопада
10 листопада
10-11 листопада
24-26 листопада
ІІІ декада
листопада
19-24 грудня

8.

Відкритий кубок Донецької області з кікбоксингу серед юніорів, юнаків, дівчат
1999-2010 р.н. та дорослих (північна зона), м. Краматорськ

21-22 жовтня

-“-

9.

27-й Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків на призи Заслуженого майстра
спорту СРСР В.В.Мірошниченка, м. Селидове

23-27 жовтня
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Виконавці
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4

10.

Обласний легкоатлетичний пробіг «Осінь Донбасу», м. Бахмут

11.

Всеукраїнські змагання зі спортивних танців:
«Перлина Приазов'я», м. Маріуполь;
«Кубок Донбасу», м. Святогірськ;
«Новорічний серпантин», м. Краматорськ

28 жовтня

Мицик В.П. – начальник
управління
з
питань
фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації
-“-

ІІ декада жовтня
ІІІ декада жовтня
16-17 грудня

12.

Відкритий чемпіонат Донецької області з легкої атлетики на честь Заслуженого
майстра спорту Н.Ткаченко, м. Бахмут

03-04 листопада

13.

Всеукраїнський турнір з:
вільної боротьби серед юнаків та дівчат на призи І.Рибака (ІVранг), м. Торецьк
греко-римської боротьби серед молодших юнаків пам’яті М.П.Пустовалова,
м. Маріуполь

07-11 листопада
16-17 грудня

14.

Фінал Кубку Донецької області з маунтенбайку, м. Лиман

10-12 листопада

-“-

15.

ХІV Всеукраїнський турнір «Торські ігри» серед юнаків та юніорів (ІV ранг),
м. Слов’янськ

16-18 листопада

-“-

16.

Турнір «Кубок Донбасу» з косікі карате, м. Покровськ

26- 27 листопада

-“-

17.

Відкриті обласні змагання:
зі спортивних танців «Денстугеза», м. Краматорськ;
зі спортивних танців «Осінній карнавал», м. Маріуполь

-“-

-“-

-“ІІ декада листопада
ІІІ декада
листопада
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18.

Фінал турніру «Кубок Губернатора» з футболу, м. Слов’янськ

19.

XVII традиційний Національний турнір з греко-римської боротьби серед
молодших юнаків 2004-2006 р.н. «Сніжинка 2017», м. Костянтинівка

09-10 грудня

-“-

20.

Традиційний турнір з греко-римської боротьби серед молодших юнаків на призи
Макаренко В.З. 2005-2007 р.н., м. Краматорськ

16-17 грудня

-“-

21.

Обласний новорічний турнір з регбі-7 серед юнаків 1999-2001, 2002-2003, 2004 р.н.
та молодше, м. Покровськ

29-30 грудня

-“-

22.

ІІ декада листопада Мицик В.П. – начальник
управління
з
питань
фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації

Стокоз І.С. –заступник голови облдержадміністрації
Проведення:
Оксенчук
Н.В.
–
І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад (за графіком);
протягом кварталу директор
департаменту
обласного свята до Дня працівників освіти
02 жовтня
освіти
і
науки
заходів до Дня захисника Вітчизни;
ІІ декада жовтня облдержадміністрації
обласного етапу конкурсів професійної майстерності серед учнів професійно- ІІІ декада жовтня
навчальних технічних закладів області в рамках Міжнародного конкурсу ІІ декада листопада
«WorldSkills»;
обласного етапу VIІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
ІІІ декада
та студентської молоді ім. Т.Шевченка;
листопада
масового патріотичного заходу «Козацькі забави»;
ІІІ декада жовтня
обласного етапу Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових ІІІ декада жовтня
програм «Адреса дитинства - Гра»;
обласного конкурсу-огляду художньої творчості дітей з інвалідністю «Повір у ІІ декада листопадасебе»;
І декада грудня
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дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги»;
обласного свята до Дня Святого Миколая;
обласного етапу Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю
«Розстріляна молодість»;
обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна
композиція»;
обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва
«Різдвяні канікули»

І декада грудня
ІІІ декада грудня
ІІ декада грудня

Оксенчук
Н.В.
–
директор
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

ІІ декада грудня
ІІІ декада грудня

23.

Обласна акція до Всесвітнього дня боротьби торгівлею людьми

жовтень

Золкіна Л.І. – начальник
управління у справах сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

24.

Обласний конкурс «Молода сім’я року»

жовтень

-“-

25.

Всеукраїнський конкурс краси для дівчат на інвалідних візках «Краса без
обмежень»

жовтень

-“-

26.

Всеукраїнська акція до Дня захисника України

жовтень

-“-

27.

Організація та проведення заходів:
до Дня захисника України для дітей-вихованців центрів соціально –
психологічної реабілітації дітей у мм. Добропілля, Торецьк, Слов’янськ, Лиман,
Краматорськ та у Великоновосілківському районі;
до Дня Святого Миколая

жовтень

Тимофеєва
Н.М.
–
начальник
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації

грудень
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28.

Обласна виставка декоративно-ужиткового
«Донеччина - мій рідний дім»

29.

09-22 жовтня

Шмельова
С.В.
–
в.о.
начальника
управління культури і
туризму облдержадміністрації

Виставка робіт українського художника О.Шупляка, м. Маріуполь

14 жовтня

-“-

30.

Відкритий фестиваль хореографічного мистецтва «Танцювальна феєрія»

21 жовтня

-“-

31.

Фестиваль творчості людей з інвалідністю «На крилах надії»

листопад

-“-

32.

Сприяння в організації конкурсу талантів «Музичний листопад», м. Маріуполь

15-18 листопада

-“-

33.

Всеукраїнський спеціалізований фестиваль-конкурс для музичних шкіл, шкіл
мистецтв, закладів естетичного виховання «Українське намисто»

І декада грудня

-“-

34.

Урочисті заходи з нагоди:
Дня Українського козацтва, Дня захисника України;
Дня визволення України від фашистських загарбників;
Дня Гідності та Свободи

35.

та

образотворчого

мистецтва

Участь у заходах:
до Дня людей похилого віку;
з відзначення річниці створення Української Громадської Групи сприяння
виконанню Гельсінських угод;
з відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів;
з відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

14 жовтня
28 жовтня
21 листопада

Биченко
Л.А.
–
в.о.
директора
департаменту
інформаційної
та
внутрішньої
політики
облдержадміністрації
-“-

01 жовтня
09 листопада
25 листопада
14 грудня
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VIІ. Перелік міжнародних, державних, професійних свят та памятних дат
жовтень
01
01
01
08
08
08
10
14
14
15
20
21
28
29

День ветерана
Міжнародний день людей похилого віку
День працівників освіти
День юриста
День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
День художника
День працівників стандартизації та метрології
День Українського козацтва
День захисника України
День працівників харчової промисловості
Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
День працівників целюлозно-паперової промисловості
День визволення України від фашистських загарбників
День автомобіліста і дорожника
листопад

03
03
04
05
09
09
16
16
17
19
19

День інженерних військ
День ракетних військ і артилерії
День залізничника
День працівника соціальної сфери
День української писемності та мови
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
День працівників радіо, телебачення та зв'язку
День морської піхоти
День студента
День працівників гідрометеорологічної служби
День скловиробника
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День працівників сільського господарства
День Гідності та Свободи
День памяті жертв голодоморів
грудень

01
01
03
05
06
07
10
10
12
14
15
17
19
22
22
24

Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День працівників прокуратури
Міжнародний день інвалідів в Україні
День працівників статистики
День Збройних Сил України
День місцевого самоврядування
День прав людини
День благодійництва
День Сухопутних військ України
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
День працівників суду
День працівника державної виконавчої служби
День адвокатури
День енергетика
День працівників дипломатичної служби
День працівників архівних установ

Заступник керівника
апарату облдержадміністрації

Ю.О.Костюніна

План роботи Донецької обласної державної адміністрації на IV квартал 2017 року підготовлено організаційним управлінням
облдержадміністрації.
Начальник організаційного
управління облдержадміністрації

О.О.Мосіна
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