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ПЛАН
роботи Дніпропетровської облдержадміністрації
на липень – вересень 2017 року
1. Перелік питань, що не потребують колегіального обговорення,
з яких будуть видані розпорядження голови облдержадміністрації:
про призначення, звільнення та проходження державної служби;
про нагородження та відзначення працівників
Управління персоналу апарату
облдержадміністрації,
протягом кварталу
про проведення обласної спартакіади державних службовців у 2017 році
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
про реєстрацію статутів та змін до статутів релігійних громад
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
протягом кварталу
про затвердження графіка проведення особистих виїзних прийомів
громадян посадовими особами Дніпропетровської облдержадміністрації
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
щомісяця
про забезпечення належного порядку в області у святкові та вихідні дні
24 – 27 серпня 2017 року
Управління діловодства і контролю
апарату облдержадміністрації,
липень
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про допризовну підготовку юнаків у 2017/2018 навчальному році
про підготовку і проведення приписки громадян 2001 року народження
допризовних дільниць військових комісаріатів області
про черговий призов громадян області на строкову військову службу
у жовтні – листопаді 2017 року
про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей
у 2017/2018 навчальному році
Управління взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
облдержадміністрації,
серпень
про проведення у 2017 році оцінки ефективності здійснення контролю
за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента
України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України,
дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови
облдержадміністрації
Управління діловодства і контролю
апарату облдержадміністрації,
вересень
2. Перелік питань для перевірок, вивчення стану справ, надання
методичної та практичної допомоги на місцях, здійснення контролю за
виконанням органами і посадовими особами місцевого самоврядування
делегованих їм повноважень органів виконавчої влади:
2.1. Про здійснення облдержадміністрацією державного контролю
за виконанням Конституції, законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої
влади відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:


райдержадміністраціями:

 здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства у сфері охорони атмосферного повітря
 здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства у сфері водоохоронного законодавства
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 здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства у сфері поводження з відходами
 здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства у сфері охорони територій та об’єктів природно-заповідного
фонду
Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
протягом кварталу


дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов

 щоквартальний
аналіз
фінансово-господарської
підприємств житлово-комунального господарства


діяльності

стан розрахунків за покупну воду

 поліпшення технічного
відновлення непрацюючих ліфтів

стану

ліфтового

господарства

та

 контроль за погашенням заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі культури
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин щодо
сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки,
охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної культури і
спорту
Управління зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 надання методичної та практичної допомоги територіальним
громадам області з питань роботи у інформаційно-аналітичних системах та
стосовно захисту інформації
Управління інформаційних технологій
та електронного урядування
облдержадміністрації,
КП ГІКНВЦ ДОР,
протягом кварталу
 організація та проведення комплексних перевірок регіональної
системи централізованого оповіщення без включення електросирен, але з
доведенням мовної інформації до населення та роз’яснювальної, навчальної
інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 дотримання органами місцевого самоврядування вимог Закону
України “Про житлово-комунальні послуги”, в частині формування і
встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні
послуги
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
(вибірково за результатами
моніторингу)
 перевірка
стану
військового
обліку
і
бронювання
військовозобов’язаних у місцевих органах виконавчої влади, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
області
Управління взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
облдержадміністрації,
протягом кварталу
(за окремо визначеним графіком)
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Апостолівська райдержадміністрація
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
вересень
Васильківська райдержадміністрація
 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
вересень
Верходніпровська райдержадміністрація
 з питань захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Служба у справах дітей
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Криворізька райдержадміністрація
 галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
вересень
 Криничанська райдержадміністрація
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
вересень
Магдалинівська райдержадміністрація
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Межівська райдержадміністрація
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
вересень
 командно-штабні навчання з органами управління та силами
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Дніпропетровської області
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
вересень
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Нікопольська райдержадміністрація
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу

Новомосковська райдержадміністрація
 щодо оцінки дотримання чинного законодавства при здійсненні
оплати праці керівного складу та працівників управління соціального захисту
населення
Управління внутрішнього аудиту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 про стан діловодства та здійснення контролю за виконанням актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень
голови обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення
народних депутатів України, депутатів місцевих рад
Управління діловодства і контролю
апарату облдержадміністрації,
липень
 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
липень
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Павлоградська райдержадміністрація
 про стан діловодства та здійснення контролю за виконанням актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень
голови обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення
народних депутатів України, депутатів місцевих рад
Управління діловодства і контролю
апарату облдержадміністрації,
вересень
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Петриківська райдержадміністрація
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
липень
 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
липень
 про стан діловодства та здійснення контролю за виконанням актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень
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голови обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення
народних депутатів України, депутатів місцевих рад
Управління діловодства і контролю
апарату облдержадміністрації,
серпень
Петропавлівська райдержадміністрація
 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
вересень
Покровська райдержадміністрація
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
серпень
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
вересень
П’ятихатська райдержадміністрація
 командно-штабні навчання з органами управління та силами
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Дніпропетровської області
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
липень
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Синельниківська райдержадміністрація
 про стан організації роботи відділу ведення Державного реєстру
виборців відповідно до чинного законодавства України
Відділ адміністрування Державного
реєстру виборців апарату
облдержадміністрації
вересень
Солонянська райдержадміністрація
 з питань розвитку підприємництва, дозвільної системи, надання
адміністративних послуг та реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Софіївська райдержадміністрація
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
серпень
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
вересень
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Томаківська райдержадміністрація
 у галузі фізичної культури і спорту
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Царичанська райдержадміністрація
 з питань розвитку підприємництва, дозвільної системи, надання
адміністративних послуг та реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів
з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
серпень
Широківська райдержадміністрація
 у галузі будівництва
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу


структурними підрозділами облдержадміністрації:

 у галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин щодо
сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки,
охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної культури і
спорту
Управління зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 надання методичної та практичної допомоги територіальним
громадам області з питань роботи в інформаційно-аналітичних системах та
стосовно захисту інформації
Управління інформаційних технологій
та електронного урядування
облдержадміністрації,
КП ГІКНВЦ ДОР
протягом кварталу
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
 щодо оцінки ефективності планування і виконання програми
створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на
2013 – 2017 роки
Управління внутрішнього аудиту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації
Управління молоді та спорту облдержадміністрації


щодо стану діловодства та архівної справи
Державний архів
Дніпропетровської області,
протягом кварталу

Управління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації
 щодо оцінки діяльності, законності та достовірності фінансової та
бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку в частині
нарахування та оплати праці працівникам управління
Управління внутрішнього аудиту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
липень
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Департамент охорони здоров’я
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
серпень
Департамент освіти і науки
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
вересень
Управління організаційної роботи апарату облдержадміністрації
 про стан діловодства та здійснення контролю за виконанням актів та
доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, актів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і
доручень голови обласної державної адміністрації та реагування на запити і
звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад
Управління діловодства і контролю
апарату облдержадміністрації,
вересень
 підприємствами, установами, організаціями, їх філіалами і
відділеннями незалежно від форм власності в межах наданих
повноважень
 у галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин щодо
сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки,
охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної культури і спорту
Управління зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації,
протягом кварталу
 у галузі будівництва (за окремим списком)
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства у сфері поводження з відходами;
 здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства у сфері водоохоронного законодавства;
 здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства у сфері охорони територій та об’єктів природно-заповідного
фонду;
 здійснення контролю за виконанням Дніпропетровської обласної
комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам
клімату на 2016 – 2025 роки
Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
протягом кварталу
 щодо надання методичної та практичної допомоги територіальним
громадам області з питань роботи у інформаційно-аналітичних системах та
стосовно захисту інформації
Управління інформаційних технологій
та електронного урядування
облдержадміністрації,
КП ГІКНВЦ ДОР,
протягом кварталу
 щодо стану діловодства та архівної справи (за окремими списками)
Державний архів
Дніпропетровської області,
протягом кварталу
 щодо галузі фізичної культури і спорту (за окремим списком)
Управління молоді та спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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2.2. Про здійснення облдержадміністрацією державного контролю
за виконанням делегованих органам місцевого самоврядування
повноважень відповідно до Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”:


міські ради та їх виконавчі органи:

 у галузі культури
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
протягом кварталу
 організація та проведення комплексних перевірок регіональної системи
централізованого оповіщення без включення електросирен, але з доведенням мовної
інформації до населення та роз’яснювальної, навчальної інформації у сфері цивільного
захисту через засоби масової інформації
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
протягом кварталу


дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов

 щоквартальний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств
житлово-комунального господарства


стан розрахунків за покупну воду

 поліпшення технічного стану ліфтового господарства та відновлення
непрацюючих ліфтів
 контроль за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати
працівникам підприємств житлово-комунального господарства
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 дотримання органами місцевого самоврядування вимог Закону України “Про
житлово-комунальні послуги”, в частині формування і встановлення економічно
обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
(вибірково за результатами
моніторингу)
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 перевірка
стану
виконання
Розпорядження
голови
Дніпропетровської облдержадміністрації “Про затвердження Порядку
здійснення
зовнішніх
зносин
облдержадміністрацію
та
райдержадміністраціями”
Управління зовнішньоекономічної
діяльності облдержадміністрації,
(у разі необхідності)
виконавчий комітет Вільногірської міської ради
 командно-штабні навчання з органами управління та силами
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Дніпропетровської області
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
липень
виконавчий комітет Дніпровської міської ради
 участь у проведенні аудитів місцевих бюджетів Дніпропетровської
області
Східний офіс Державної аудиторської
служби України,
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
Головне управління Державної
фіскальної служби у Дніпропетровській
області,
Головне управління Державної
казначейської служби у
Дніпропетровській області,
протягом кварталу
виконавчий комітет Жовтоводської міської ради
 про дотримання чинного законодавства у роботі зі зверненнями
громадян
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
серпень
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виконавчий комітет Кам’янської міської ради
 про стан виконання Цільової комплексної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
серпень
виконавчий комітет Криворізької міської ради
 у галузі фізичної культури і спорту
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
виконавчий комітет Марганецької міської ради
 про стан виконання Цільової комплексної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
серпень
виконавчий комітет Нікопольської міської ради
 у галузі фізичної культури і спорту
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
виконавчий комітет Новомосковської міської ради
 у галузі фізичної культури і спорту
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
виконавчий комітет Першотравенської міської ради
 з питань розвитку підприємництва, дозвільної системи, надання
адміністративних послуг та реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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виконавчий комітет Синельниківської міської ради
 участь у проведенні аудитів місцевих бюджетів Дніпропетровської
області
Східний офіс Державної аудиторської
служби України,
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
Головне управління Державної
фіскальної служби у Дніпропетровській
області,
Головне управління Державної
казначейської служби у
Дніпропетровській області,
протягом кварталу
 про стан виконання Цільової комплексної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
серпень
 про стан організації роботи відділу ведення Державного реєстру
виборців відповідно до чинного законодавства України
Відділ адміністрування Державного
реєстру виборців апарату
облдержадміністрації
вересень
виконавчий комітет Тернівської міської ради
 з питань розвитку підприємництва, дозвільної системи, надання
адміністративних послуг та реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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об’єднані територіальні громади:

 організація та проведення комплексних перевірок регіональної
системи централізованого оповіщення без включення електросирен, але з
доведенням мовної інформації до населення та роз’яснювальної, навчальної
інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
протягом кварталу


у галузі культури
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
протягом кварталу

Вишнівської селищної територіальної громади
 командно-штабні навчання з органами управління та силами
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Дніпропетровської області
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
липень
Лихівської селищної територіальної громади
 командно-штабні навчання з органами управління та силами
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Дніпропетровської області
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
липень
Новопавлівської селищної територіальної громади
 командно-штабні навчання з органами управління та силами
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Дніпропетровської області
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
вересень
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3. Засідання консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації
3.1. Орієнтовний перелік питань, які пропонуються для обговорення
на засіданнях консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації
(у тому числі для розгляду у порядку контролю):

щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у
сфері поводження з твердими побутовими відходами
Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
серпень

про підсумки соціально-економічного розвитку області за
І півріччя 2017 року
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
вересень
3.2. Перелік питань для обговорення на засіданнях колегій
структурних підрозділів облдержадміністрації:
управління молоді та спорту облдержадміністрації

про стан виконавської дисципліни та роботу з контрольними
документами і зверненнями громадян
серпень
державного архіву Дніпропетровської області
року



про основні досягнення архівної галузі області за 9 місяців 2017


про стан роботи зі зверненнями громадян та інші види
інформаційної діяльності в архівних установах області


про стан науково-методичної роботи архіву
вересень

департаменту фінансів облдержадміністрації

про підсумки виконання бюджету області й обласного бюджету
за І півріччя 2017 року
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про стан виконавської дисципліни та організацію діловодства в
департаменті фінансів облдержадміністрації за І півріччя 2017 року.
липень

про основні засади формування проекту місцевих бюджетів на
2018 рік згідно із затвердженими Основними напрямами бюджетної політики
на 2018 рік
серпень

про виконання законодавчо-нормативних
запобігання і протидії корупції

актів

з

питань

вересень
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації


аналіз роботи галузі за 6 місяців 2017 року
липень



аналіз надання офтальмологічної допомоги населенню області


аналіз надання медичної
органів зору

допомоги дітям із захворюваннями


результати перевірки виконання вимог спільного наказу “Про
затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами
охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту
смерті людини” фахівцями центрів первинної медико-санітарної допомоги
серпень

аналіз надання неврологічної допомоги дорослому та дитячому
населенню Дніпропетровської області

аналіз надання нейрохірургічної допомоги
дитячому населенню Дніпропетровської області

дорослому

та


організація
служби
планування
сім’ї
репродуктивного здоров’я у Дніпропетровській області

та

збереження


стан виконання заходів,
корупційним і злочинним проявам.

на

запобігання

спрямованих

вересень
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3.3. Засідання
інших
облдержадміністрації:

консультативно-дорадчих

органів

 державної
надзвичайної
протиепізоотичної
комісії
при
Дніпропетровській
облдержадміністрації
з
питання
недопущення
розповсюдження збудника африканської чуми свиней на території
Дніпропетровської області
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 постійно діючої обласної комісії з питань розгляду звернень
громадян при Дніпропетровській облдержадміністрації
Управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату облдержадміністрації,
протягом кварталу
 обласної
гуртожитків

робочої

групи

з

розв’язання

проблем

мешканців

 спостережної ради Дніпропетровського обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
 робочої групи з питань створення та забезпечення функціонування
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 засідання робочої групи з реформування бібліотечної галузі у
Дніпропетровській області
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
протягом кварталу
 комісії державних нагород України при облдержадміністрації
 конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби
категорії “Б” і “В”, яких призначає на посади голова облдержадміністрації
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 конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби
категорії “Б”, а саме – заступників голів райдержадміністрацій
 дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ щодо
державних службовців категорії посад “Б” і “В”, яких призначає на посади та
звільняє з посади голова облдержадміністрації
Управління персоналу апарату
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 обласної комісії з питань погашення заборгованості з виплати
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
 обласної комісії з питань надання допомоги незахищеним верствам
населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах
 обласної комісії з питань встановлення статусу учасника війни
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
протягом кварталу
 обласної комісії з питань забезпечення постачання енергоносіїв в
область і своєчасних розрахунків за їх споживання
Управління паливно-енергетичного
комплексу та енергозбереження
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 координаційної ради з питань охорони материнства та дитинства
при обласній державній адміністрації
 координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу при обласній державній адміністрації
 групи управління субпроектом “Підтримка реформування системи
охорони здоров’я Дніпропетровської області” з впровадженням проекту
Світового банку “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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 обласної архітектурно-містобудівної ради
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації,
протягом кварталу
 обласної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
 комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
протягом кварталу
 Регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області
 координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку
підприємництва
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 технічної наради з питань захисту інформації
Управління інформаційних технологій та
електронного урядування
облдержадміністрації,
КП ГІКНВЦ ДОР (за згодою),
протягом кварталу
 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій
Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
протягом кварталу

25

 науково-технічної ради з питань інформатизації та електронного
урядування облдержадміністрації
Управління інформаційних технологій та
електронного урядування
облдержадміністрації,
липень
 робочої групи з питань реалізації спільного проекту “Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади” у Дніпропетровській
області
Управління інформаційних технологій
та електронного урядування
облдержадміністрації,
серпень
 спостережної комісії Дніпропетровської облдержадміністрації
 комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств
 Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення при облдержадміністрації
Управління взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
облдержадміністрації,
вересень
 ради ректорів при голові облдержадміністрації
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
вересень
 обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
вересень
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 робочої групи з впровадження міжнародної Ініціативи “Партнерство
“Відкритий Уряд” у Дніпропетровській області
Управління інформаційних технологій та
електронного урядування
облдержадміністрації,
вересень
 Громадської
облдержадміністрації
середовища

екологічної
ради
при
Дніпропетровській
з питань охорони навколишнього природного
Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації,
вересень

 комітету
забезпечення
доступності
інвалідів
та
інших
маломобільних
груп
населення
до
об’єктів
соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації,
вересень
 робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування
внутрішнього контролю, усунення порушень чинного законодавства та
запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
Східний офіс Державної аудиторської
служби України,
за окремо визначеним графіком
 обласної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих
бюджетів
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
Головне управління Державної
фіскальної служби у Дніпропетровській
області,
за окремо визначеним графіком
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 конкурсної комісії з розміщення тимчасово вільних коштів
обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
(у разі необхідності)
4. Наради, семінари, конференції, виставки, фестивалі, конкурси,
акції та інші заходи
Наради:
 із заступниками голови облдержадміністрації та керівниками її
структурних підрозділів
Керівництво облдержадміністрації,
протягом кварталу
 з
головними
бухгалтерами
закладів
освіти
обласного
підпорядкування щодо вивчення окремих питань ведення бухгалтерського
обліку
 з
керівниками
комунальних
закладів
освіти
підпорядкування з питань рівного доступу до якісної освіти

обласного

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 з підрядними
реконструкції об’єктів

організаціями

 з проектними
реконструкції

інститутами

щодо
щодо

стану

будівництва

та

об’єктів

будівництва

та

 на об’єктах будівництва та реконструкції з проектними та
будівельними організаціями
Управління капітального будівництва
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 стосовно впровадження субпроекту Світового банку “Поліпшення
охорони здоров’я на службі у людей”
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 з керівниками лікувально-профілактичних закладів щодо реалізації
Урядової програми “Доступні ліки”
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 з головними архітекторами міст та районів щодо розробки та
реалізації містобудівної документації і створення (ведення) містобудівного
кадастру на місцевому та регіональному рівнях
 з питань створення та ведення містобудівного кадастру
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації,
протягом кварталу
 з начальниками районних та міських фінансових управлінь
(департаментів), фахівцями з фінансово-економічних питань об’єднаних
територіальних громад з питань забезпечення виконання місцевих бюджетів
за звітний період
 з головними розпорядниками коштів обласного бюджету з питань
підсумків виконання обласного бюджету за звітний період
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
протягом кварталу(за потребою)
 нарада щодо створення Центрів надання адміністративних послуг
(далі – ЦНАП) для посадових осіб спроможних об’єднаних територіальних
громад на базі ЦНАП Кам'янської міської ради
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
липень
 з керівниками та представниками інтернатних закладів системи
соціального захисту населення щодо розроблення та впровадження системи
управління охороною праці в закладах відповідно до наданих методичних
рекомендацій департаменту та цивільного захисту
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
липень
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 з начальниками управлінь (відділів) агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, племінною службою та керівниками агроформувань з
питань збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин та виробництва
тваринницької продукції в області
 з начальниками управлінь (відділів) агропромислового розвитку
райдержадміністрацій та племінною службою по підведенню підсумків
роботи галузі тваринництва за Ι півріччя
 з керівниками підприємств харчової та переробної промисловості з
питань підсумків роботи підприємств за І півріччя 2017
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
липень
 обласна серпнева нарада педагогічних працівників
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
серпень
 з начальниками управлінь (відділів) агропромислового розвитку
райдержадміністрацій, науковцями та керівниками господарств “Про стан
підготовки агроформувань області до збирання пізніх культур урожаю 2017
року ”
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
серпень
 про підсумки роботи у 2016/2017 навчальному році та організований
початок і особливості 2017/2018 навчального року.
 про пріоритетні напрямки позашкільної освіти та виховної роботи
на 2017-2018 рік
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
вересень
 з начальниками відділів праці та соціально-трудових відносин
управлінь праці та соціального захисту населення міськвиконкомів та
райдержадміністрацій з питань оплати праці на підприємствах, в установах та
організаціях області, зайнятості населення та соціально-трудових відносин
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
вересень
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Селекторні наради:
 із заступниками міських голів міст обласного підпорядкування,
міськими головами міст районного підпорядкування, заступниками голів
райдержадміністрацій, сільськими та селищними головами, начальниками
управлінь (відділів) житлово-комунального господарства, охорони здоров’я,
соціального захисту населення, освіти та науки, керівниками підприємств та
організацій, що надають житлово-комунальні послуги, та керівниками
підприємств-постачальників енергоносіїв щодо стану розрахунків за спожиті
енергоносії, благоустрою населених пунктів, з інших питань у сфері
житлово-комунального господарства за участю керівників галузевих
управлінь облдержадміністрації та обласних організацій
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
протягом кварталу
 участь у Всеукраїнських відеоконференціях Міністерства аграрної
політики та продовольства України з питань збирання урожаю 2017 року та
підготовки агроформувань до посіву озимих культур під урожай 2018 року
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 з заступниками голів райдержадміністрацій та начальниками
управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій “Про
завершення збирання врожаю ранніх зернових культур 2017 року”
 з заступниками голів райдержадміністрацій та начальниками
управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій “Про
хід збирання врожаю ранніх зернових культур 2017 року”
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
липень
 з заступниками голів райдержадміністрацій, начальниками
управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій та
науковцями з питань посіву озимих культур під урожай 2018 року
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
вересень
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Семінари-наради:

з питань впровадження електронних послуг та роботи
Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг
Дніпропетровської області
Управління інформаційних технологій
та електронного урядування
облдержадміністрації,
департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
КП ГІКНВЦ ДОР(за згодою),
протягом кварталу

з працівниками
облдержадміністрації, відповідальними за
діловодство і контроль у структурних підрозділах облдержадміністрації та
райдержадміністраціях,
щодо
роботи
у
програмі
електронного
документообігу на базі “ДОК ПРОФ 2.0”
Управління інформаційних технологій
та електронного урядування
облдержадміністрації,
управління діловодства і контролю
облдержадміністрації,
ДРІДУ НАДУ,
протягом кварталу

для представників структурних підрозділів облдержадміністрації,
міськвиконкомів та райдержадміністрацій, обласних установ, керівників
підприємств, громадських організацій по взаємодії в сфері молодіжної
політики

з керівниками органів студентського самоврядування вищих
навчальних закладів області, представниками громадських організацій
області

з керівниками структурних
міськвиконкомів та райдержадміністрацій

підрозділів

молоді

Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу

і

спорту
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за участю голів райдержадміністрацій, начальників управлінь
(відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій, науковцями та
керівниками господарств “Про хід збирання врожаю ранніх зернових 2017
року”
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
липень

на базі сортодослідної станції за участю начальників управлінь
(відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій, науковцями та
керівниками господарств з питань підготовки ґрунту, забезпеченості
агроформувань посівним матеріалом та мінеральними добривами до посіву
озимих культур. Впровадження нових перспективних сортів озимих культур
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
серпень

для педагогічних працівників вищих мистецьких навчальних
закладів та шкіл естетичного виховання
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
серпень

з виробниками тваринницької продукції щодо шляхів підвищення
конкурентоспроможності молочних і м’ясних продуктів, їх наукове та
технічне забезпечення
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
вересень

з керівниками відділів (управлінь) культури, туризму,
національностей та релігій райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад та комітетів рад ОТГ щодо дотримання фінансової дисципліни та
цільового використання бюджетних коштів
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
вересень
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Семінари:
 з підвищення кваліфікаційного рівня суб’єктів господарювання,
підвищення ефективного ведення бізнесу
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
серпень-вересень
Виставки, фестивалі, конкурси, акції:
 шкільні, районні (міські), обласні та
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних

фінальний

етапи

Управління цивільного захисту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 виставка творів заслуженого художника України В’ячеслава
Данилова (Дніпропетровський художній музей)
 фотовиставка, присвячена 500-річчу Реформації (Дніпропетровський
національний історичний музей ім. Д.І.Яворницького)
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
липень
 виставка творів Петриківського розпису Василя Соколенка до Дня
Незалежності України (Дніпропетровський художній музей)
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
серпень
 онлайн виставка до Дня Незалежності України
Державний архів Дніпропетровської
області,
серпень
 фотовиставка до Дня Державного Прапора України та Дня
Незалежності України (фойє на першому поверсі облдержадміністрації)
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
серпень
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 виставка японських традиційних ляльок (за підтримки посольства
Японії) (Дніпропетровський художній музей)
 свято просто неба “Чисті Джерела”
національний історичний музей ім. Д.І.Яворницького)

(Дніпропетровський

Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
вересень
 всеукраїнський конкурс “Джерело творчості”
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
вересень
Круглі столи:
 для підприємців регіону з питань та проблем ведення бізнесу, його
ролі в соціально-економічному розвитку регіону
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
липень
 з представниками громадських організацій області
проголошення Декларації про Державний суверенітет України

до

Дня

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
липень
 з представниками
Незалежності України

громадських

організацій

області

до

Дня

Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
серпень
Тренінги:
 для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг,
утворених в об’єднаних територіальних громадах, з питань етики ділового
спілкування і вільного володіння українською мовою
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
серпень-вересень
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 для керівників центрів надання адміністративних послуг щодо
управління персоналом та створення сприятливого психологічного клімату
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
вересень
Обласні заходи:
 введення в дію об’єктів (проектів, програм) у містах та районах
області
Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 проведення спортивних та спортивно-масових заходів у містах та
районах області
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
протягом кварталу
 До Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України
Керівництво облдержадміністрації,
Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
серпень
 проведення спортивних та спортивно-масових заходів до Дня
Незалежності України
 збір-похід “Джерело” з підготовки національно-патріотичного
виховання молоді
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
серпень
 проведення спортивних та спортивно-масових заходів до Дня
фізичної культури та спорту
Управління молоді і спорту
облдержадміністрації,
вересень
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 до відзначення Дня українського кіно
 до відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек
 з нагоди відкриття театрально-концертного сезону 2017/2018 років
Управління культури, національностей і
релігій облдержадміністрації,
вересень
Єдині дні інформування населення області:
 про правила безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах;
про питання забезпечення містобудівною документацією територій
Дніпропетровської області
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
липень
 з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України; Дня
Незалежності України; про правила безпеки дорожнього руху та правила
поведінки на дорозі (в рамках проведення місячника з безпеки дорожнього
руху); про підсумки збирання ранніх зернових
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
серпень
 з нагоди відзначення Всесвітнього дня серця; про впровадження
здорового способу життя та забезпечення рухомої активності населення
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
вересень
Телефонні гарячі лінії:


Контакт-центр голови Дніпропетровської облдержадміністрації



Центр допомоги переселенцям
Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
протягом кварталу
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“Щодо звернень працюючих громадян з питань несвоєчасної
виплати та погашення заборгованості із заробітної плати”


“Право сімей на державну підтримку”



“Право сімей на житлову субсидію”


“Щодо звернень
соціального захисту ”

внутрішньо

переміщених

осіб

з

питань


“Щодо забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали
при виконанні військового обов’язку щодо захисту мирних громадян під час
антитерористичної операції, та членів сімей загиблих”

“Щодо забезпечення виплати соціальних стипендій студентам
вищих навчальних закладів”
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
протягом кварталу


“Суспільство проти корупції”
Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
протягом кварталу


“Участь у заходах присвячених вшануванню ветеранів підпільнопартизанського руху області”
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
вересень
Прес-конференції:


до відзначення Всесвітнього дня боротьби з алергією



до відзначення Міжнародного дня боротьби з гепатитами В і С
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
липень
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до проведення тижня підтримки грудного вигодовування
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
серпень



до відзначення Всесвітнього дня запобігання самогубствам



до відзначення Всесвітнього дня першої допомоги



до відзначення Дня контролю артеріального тиску



до Дня фармацевтичного працівника



до Міжнародного дня глухонімих



до відзначення Всесвітнього дня контрацепції



до Всесвітнього дня серця



до відзначення Дня усиновлення
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
вересень

Прийоми громадян:
 особисті прийоми громадян (в облдержадміністрації та виїзні)
Керівництво облдержадміністрації,
управління по роботі зі зверненнями
громадян апарату
облдержадміністрації,
протягом кварталу
(за окремими графіками)
Інші заходи:

області

організація та проведення ярмаркових заходів на ринках міста та


організація роботи щодо виконання доручення голови
облдержадміністрації “Про здійснення заходів стосовно забезпечення
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розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих учасників бойових
дій у рамках Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у
Дніпропетровській області на 2011 – 2018 роки, затвердженої рішенням
Дніпропетровської обласної ради від 25 березня 2011 року №73-5/VI (зі
змінами)

співбесіда з начальниками лікарень та лабораторій ветеринарної
медицини області, головними бухгалтерами з питань виконання обласного
бюджету за ІІ квартал 2017 року. Підведення підсумків щодо наповнення
обласного бюджету та використання бюджетних коштів установами
ветеринарної медицини області за ІІ квартал 2017 року
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
протягом кварталу

засідання дискусійного клубу для представників громадянського
суспільства “DniproLIVE”
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації,
протягом кварталу
 опрацювання проектно-кошторисної документації на об’єкти
будівництва, що фінансуються з державного або місцевого бюджету з метою
оцінки передбачених заходів, що забезпечують доступність особам з
інвалідністю робочою групою при комітеті забезпечення доступності
інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації
Управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації,
протягом кварталу

заслуховування керівників закладів освіти з питань ефективного
використання бюджетних коштів, дебіторської та кредиторської
заборгованості, економії споживання енергоресурсів
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
щомісячно
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навчання з керівниками та спеціалістами агроформувань області з
питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та безпеки
дорожнього руху
Управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації,
липень

ІІІ
(фінальний)
етап
Всеукраїнської
військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)

дитячо-юнацької

Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
серпень


відзначення свята “День знань”



вшанування переможців обласного конкурсу “Вчитель року”
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
серпень

 розробка протоколу та забезпечення вимог державного протоколу
під час проведення урочистостей з нагоди Дня Державного Прапора України
 розробка протоколу та забезпечення дотримання протокольних
вимог проведення урочистостей з нагоди Дня Незалежності України
Управління протокольних та масових
заходів облдержадміністрації
серпень
 курси підвищення кваліфікації для працівників архівних та
діловодних служб установ та організацій області
Державний архів Дніпропетровської
області
вересень
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5. Перелік законодавчих актів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, що знаходяться на контролі і стали
підставою для планування роботи облдержадміністрації на липень –
вересень 2016 року:
Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X
Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII
Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР
Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VІ
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI
Закони України
Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XII
Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII
Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII
Про інвестиційну діяльність від 18.09.1991 № 1560-XII
Про пенсійне забезпечення від 06.12.1991 № 1931-ХІІ
Про оборону України від 06.12.1991 № 1932-XII
Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту
(СНІД) та соціальний захист населення від 12.12.1991 № 1972-ХІІ
Про альтернативну (невійськову) службу від 12.12.1991 № 1975-XII
Про Службу безпеки України від 25.03.1992 № 2229-XII
Про військовий обов’язок і військову службу від 25.03.1992 № 2232-XII
Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII
Про інформацію від 02.10.1992 № 2657-XII
Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII
Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII
Про державну допомогу сім’ям з дітьми від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні
від 05.02.1993 № 2998-ХII
Про науково-технічну інформацію від 25.06.1993 № 3322-XII
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу
від 22.10.1993 № 3551-XII
Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII
Про державну таємницю від 21.01.1994 № 3855-XII
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
від 05.07.1994 № 80/94-ВР
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Про оплату праці від 24.03.1995 № 108/95-ВР
Про боротьбу з корупцією від 05.10.1995 № 356/95-ВР
Про режим іноземного інвестування від 19.03.1996 № 93/96-ВР
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи від 06.06.1996 № 230/96-ВР
Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів
виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин від 18.09.1996 року № 841/96
Про звернення громадян від 02.10.1996 № 393/96-ВР
Про відпустки від 15.11.1996 № 504/96 – ВР
Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
Про електроенергетику від 16.10.1997 № 575/97-ВР
Про безпечність та якість харчових продуктів від 23.12.1997
№ 771/97-ВР
Про Національну програму інформатизації від 04.02.1998 № 74/98-ВР
Про професійно-технічну освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВР
Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
від 03.03.1998 № 147/98-ВР
Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР
Про молодіжні та дитячі громадські організації від 01.12.1998
№ 281-ХIV
Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
від 16.07.1999 № 996-XIV
Про жертви нацистських переслідувань від 25.03.2000 № 1584-ІІІ
Про планування і забудову територій від 20.04.2000 № 1699-III
Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим громадянам
від 01.06.2000 № 1768- ІІІ
Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III
Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону від 22.06.2000 № 1835-III
Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам від 16.11.2000 № 2109-ІІІ
Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва
в Україні від 21.12.2000 № 2157-Ш
Про охорону дитинства від 26.04.2001 № 2402-III
Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III
Про об’єднання про співвласників багатоквартирного будинку
від 29.11.2001 № 2866-III
Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-IІІ
Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями від 05.03.2002 № 217
Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-ІV
Про інноваційну діяльність від 04.07.2002 № 40-IV
Про охорону праці від 21.11.2002 № 229-IV
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей
від 03.04.2003 № 673-IV
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Про електронні документи та електронний документообіг
від 22.05.2003 № 851-IV
Про електронний цифровий підпис від 22.05.2003 № 852-IV
Про соціальні послуги від 19.06.2003 № 966–ІV
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності від 11.09.2003 № 1160-VI
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
від 11.12.2003 № 1382-IV
Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам від 18.05.2004 № 1727-ІV
Про молоко та молочні продукти від 24.06.2004 № 1870-ІV
Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 № 1875-IV
Про державну підтримку сільського господарства України від
24.06.2004 № 1877-IV
Про соціальний захист дітей війни від 18.11.2004 № 2195-ІV
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 № 2342-VІ
Про додаткові заходи щодо підвищення ефективності діяльності
Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні
від 11.05.2005 № 625/2005
Про теплопостачання від 02.06.2005 № 2633-IV
Про Державну кримінально-виконавчу службу України від 23.06.2005 № 2713-IV
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 № 2806-IV
Про вдосконалення проведення виставково-ярмаркових заходів у Національному
комплексі “Експоцентр Україна” від 24.09.2005 року № 1337/2005
Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні
від 28.10.2005 № 1513/2005
Про житловий фонд соціального призначення 12.01.2006 № 3334-IV
Про державне регулювання у сфері трансферу технологій
від 14.09.2006 № 143-V
Про управління об’єктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V
Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375-VI
Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
від 04.09.2008 № 500- VI
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату
або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених
законом виплат від 19.02.2009 № 1027-VI
Про захист персональних даних від 01.06.2010 № 2297-VI
Про засади внутрішньої та зовнішньої політики від 01.07.2010 № 2411-VI
Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на
період до 2020 року від 21.12.2010 № 2818-VI
Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI
Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-VI
Про внесення змін до Закону України Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності від 07.04.2011 № 3204-VI
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Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності від 19.05.2011 № 3392-VI
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
від 08.09.2011 № 3715-VI
Про зайнятість населення від 05.07.2012 № 5067-VI
Про екстрену медичну допомогу від 05.07. 2012 № 5081-VI
Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні від 22.03.2012 № 4618-VI
Про адміністративні послуги від 06.09.2012 № 5203-VI
Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні від 27.03.2014 № 1166-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення
кількості документів дозвільного характеру від 09.04.2014 № 1193-VІI
Про здійснення державних закупівель від 10.04.2014 № 1197-VII
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України від 15.05.2014 № 1207-VII
Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою
від 17.05.2014 № 1223-VII
Про внесення змін до статті 34 Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” від 05.06.2014 № 1319-VIІ
Про вищу освіту 01.07.2014 № 1556-VII
Про очищення влади від 16.09.2014 № 1682-VII
Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VII
Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII
Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
від 20.10.2014 № 1706-VІІ
Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки 20.10.2014 № 1708-VII
Про добровільне об'єднання територіальних громад від 05.02.2015 № 157-VIII
Про відкритість використання публічних коштів від 11.02.2015 № 183-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) від 12.02.2015 № 191-VIII
Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 02.03.2015 № 222-VIII
Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції від 18.03.2015 № 150
Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку від 14.05.2015 № 417-VIII
Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо
електронного звернення та електронної петиції від 02.07.2015 №5 77-VIII
Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIII
Про наукову та науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VII
Про державну службу від 10.12.2015 № 889-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації
надання адміністративних послуг від 12.12.2015 № 888-VIII
Про публічні закупівлі від 25.12.2015 № 922-VIII
Про державний бюджет України від 25.12.2015 № 928-VIII
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Про судоустрій і статус суддів від 02.06.2016 № 1402-VIII
Про Державний бюджет України на 2017 рік від 21.12.2016 № 1801-VIII
Укази Президента України
Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді
від 06.10.1999 № 1285/99
Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді
від 24.04.2000 № 612/2000
Про охорону культурної спадщини від 08.06.2000 № 1805-III
Про гранти Президента України для обдарованої молоді від 02.08.2000 № 945
Про Комплексну програму підготовки державних службовців
від 09.11.2000 № 1212/2000
Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у
суспільстві та утвердження здорового способу життя від 15.03.2002 № 258
Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти
в Україні від 18.09.2004 № 1102
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні від 04.07.2005 № 1013/2005
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей від 11.07.2005 № 1086/2005
Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного
регулювання та споживчої політики від 13.07.2005 № 11105/2005
Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських,
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах,
чемпіонатах світу та Європи від 19.07.2005 № 1113
Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛінфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні від 30.11.2005 № 1674
Про Державний реєстр виборців від 22.02.2007 № 698-V
Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей
від 04.05.2007 № 376/2007
Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу в
Україні від 12.12.2007 № 1208
Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов
для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями
від 20.12.2007 № 1228/2007
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування від 07.02.2008 № 109/2008
Про внесення змін до Указу Президента України від 22 серпня 2002
року № 746 від 03.03.2008 № 192/2008
Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні
від 20.03.2008 № 244/2008
Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні
від 21.07.2008 № 640/2008
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Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
від 30.09.2010 № 926
Про Державний Протокол та Церемоніал України від 15.02.2010 № 746/2002
Про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації від 05.05.2011 № 547/2011
Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні
від 16.12.2011 № 1163/2011
Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на
період до 2020 року від 22.10.2012 № 609/2012
Про засади запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII
Питання впровадження єдиної державної політики реформ в Україні
від 19.01.2015 № 22/2015
Про Стратегію сталого розвитку “Україна - 2020” від 12.01.2015 № 5/2015
Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
від 26.02.2016 № 68/2016
Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції від 18.03.2015 № 150
Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України,
Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України
від 11.02.2016 № 44/2016
Про Положення про територіальну оборону України від 23.09.2016 № 406/2016
Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в
Україні на 2017 рік від 07.12.2016 № 545/2016
Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на
строкову військову службу у 2017 від 24.02.2017 № 44/2017
Про відзначення 26-ї річниці незалежності України від 15.05.2017 № 132/2017
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 15.05.2017 № 133/2017
Постанови Кабінету Міністрів України
Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
від 01.08.1992 № 442
Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за
кордон від 11.12.1992 року № 698
Про поліпшення: виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт, та дітей, які залишилися без
піклування батьків від 05.04.1994 № 226
Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних
закладів від 05.04.1994 № 228
Про затвердження Санітарних правил в лісах України від 27.07.1995 № 555
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Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
від 21.10.1995 № 848
Про порядок формування та розміщення держаних замовлень на
поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням
від 29.02.1996 № 266
Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і
здійснення
побічних
лісових
користувань
в
лісах
України
від 23.04.1996 № 449
Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів від 17.09.1996 № 1147
Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) від
25.12.1996 № 1548
Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації від 14.04.1997 № 348
Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньокваліфікаційними рівнями від 24.05.1997 №Н 507
Про затвердження Положення, про державну систему моніторингу
довкілля від 30.03.1998 № 391
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів
від 03.08.1998 № 1216
Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів від 31.08.1998 № 1360
Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності
від 21.09.1998 № 1482
Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами від 25.03.1999 № 465
Про затвердження Порядку ведення державного обліку та
паспортизації відходів від 01.11.1999 № 2034
Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації від 12.04.2000 № 644
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо
одержання громадянами обов’язкової середньої освіти від 12.04.2000 № 646
Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка
проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним від 02.08.2000 № 1192
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків
невиробничого характеру від 22.03.2001 № 270
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Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт”
та інших законодавчих актів України від 21.06.2001 № 2548-III
Про забезпечення споживачів природним газом від 27.12.2001 № 1729
Порядок призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми
від 27.12.2001 № 1751
Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади від 04.01.2002 № 3
Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту
населення за рахунок субвенції з державного бюджету від 04.03.2002 № 256
Про порядок затвердження Порядку проведення та оплати робіт,
пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ,
організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали
такі дозволи від 13.03.2002 № 302
Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на
спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 10.08.1992 № 459 від 13.03.2002 № 321
Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом від 21.03.2002 № 352
Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі
даних від 12.04.2002 № 522
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації
окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298
Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи
“Електронний Уряд” від 24.02.2003 № 208
Про затвердження Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим громадянам від 24.02.2003 року № 250
Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в
органах виконавчої влади від 10.09.2003 № 1433
Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення
умов для її професійного зростання від 10.09.2003 № 1444
Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної
власності від 14.04.2004 № 467
Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги від 29.04.2004 № 558
Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технологічного
потенціалу та інноваційної діяльності в Україні від 16.06.2004 № 1786-IV
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти від 25.08.2004 № 1095
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах від 22.11.2004 № 1591
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Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та
компенсацій від 11.01.2005 № 20
Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій
від 12.03.2005 № 179
Про затвердження Порядку призначення і виплати державної
соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, і
державної соціальної допомоги на догляд від 02.04.2005 № 261
Про затвердження Порядку внесення змін до основних показників
мобілізаційного плану національної економіки та мобілізаційних планів
від 26.05.2005 № 396-02
Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи від 12.07.2005 № 562
Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів
підряду в капітальному будівництві від 01.08.2005 № 668
Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів
виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери їх управління від 03.08.2005 № 688
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету
для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 20.09.2005 № 936
Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів
державної власності від 30.11.2005 № 1121
Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти від 31.12.2005 № 1312
Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
від 22.02.2006 № 189
Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів від 09.03.2006 № 268
Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
системах від 29.03.2006 № 373
Про затвердження Порядку використання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам для здійснення заходів, пов'язаних з
поліпшенням екології та соціально-економічним розвитком м. Кривого Рогу і
прилеглих до нього населених пунктів від 11.10.2006 № 1406
Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 20.05.2007 № 649
Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових
ресурсів від 23.05.2007 № 761
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Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням
функцій з управління об’єктами державної власності, та критеріїв визначення
ефективності управління об’єктами державної власності від 18.06.2007 № 832
Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів
(відділів) адміністрування Державного реєстру виборців від 18.07.2007 № 943
Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта
архітектури від 11.07.2007 № 903
Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ–інфекції/СНІДу
від 11.07.2007 № 926
Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з
виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів
дитячого та дієтичного харчування від 03.10.2007 № 1195
Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби
ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах від 17.10.2007 № 886-р
Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін
на продовольчі товари 17.10.2007 № 1222
Про затвердження Державної цільової соціальної програми
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування від 17.10.2007 № 1242
Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді
у розбудові України від 21.11.2007 № 1333
Про затвердження Класифікатора звернень громадян від 24.09.2008 № 858
Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини від 24.09.2008 № 866
Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення
нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 08.10.2008 № 905
Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об’єктів від 08.10.2008 № 923
Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти від 17.10.2008 № 921
Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий
період від 30.10.2008 № 948-0015
Про затвердження положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
від 05.11.2008 № 993
Про затвердження державної цільової соціальної програми “Молодь
України” на 2009-2015 роки від 28.01.2009 № 41
Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ
від 02.04.2009 № 288
Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із
зверненнями громадян в органах виконавчої влади від 24.06.2009 № 630
Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів
дозвільного характеру від 01.07.2009 № 724
Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і
будівельних робіт від 30.09.2009 № 1104
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Питання Державного комітету з питань науково-технічного та
інноваційного розвитку від 31.05.2010 № 376
Про посилення соціального захисту населення під час оплати житловокомунальних послуг від 14.07.2010 № 621
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету
Міністрів України від 28.07.2010 № 666
Про затвердження Порядку погодження застосування процедури
закупівлі в одного учасника від 28.07.2010 № 668
Про затвердження Положення про освітній округ від 27.08.2010 № 777
Про упорядкування окремих питань щодо впровадження спрощеного
порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування
витратна оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива від 08.09.2010 № 861
Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики від 03.11.2010 № 996
Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів
від 15.12.2010 № 1132
Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до
відповідного
бюджету
в
разі
їх
нецільового
використання
від 22.12.2010 № 1163
Про затвердження Положення про Єдину базу даних, електронних
адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень
від 05.01.2011 № 5
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які
потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах “Артек” і
“Молода гвардія” від 28.02.2011 № 227
Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів
від 13.04.2011 № 461
Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами від 30.05.2011 № 615
Про удосконалення порядку призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
від 06.07.2011 № 774
Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту
та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які
належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади від 28.09.2011 № 1001
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації)
яких надається фінансова підтримка від 12.10.2011 № 1049
Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві від 30.11.2011 № 1232
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Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують
органи виконавчої влади від 26.12.2011 № 1399
Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання
звернень до органів
виконавчої влади та Типового положення про
контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і
Севастополя від 18.01.2012 № 21
Деякі питання електронної взаємодії органів виконавчої влади
від 18.07.2012 № 670
Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної
допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми від 25.07.2012 № 660
Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках від 26.09.2012 № 886
Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на
2013 – 2017 роки від 24.10.2012 № 967
Про внесення змін до переліку спеціальних продуктів дитячого
харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких
на митній території України звільняється від оподаткування від 24.10.2012
№ 969
Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку
інформаційного суспільства від 28.11.2012 № 1134
Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг
від 30.01.2013 № 57
Про затвердження Примірного положення про центр надання
адміністративних послуг від 20.02.2013 № 118
Про затвердження положень про прийом, стажування в органах
державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів,
працевлаштування випускників Національної академії державного
управління при Президентові України, а також переліку органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013–2018
роках стажування слухачів Національної академії від 01.04.2013 № 255
Про затвердження Примірного регламенту центру надання
адміністративних послуг від 01.08.2013 року № 588
Про затвердження Положення про Державну інформаційну систему
електронних звернень громадян від 25.12.2013 № 958
Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету
від 01.03.2014 № 65
Про Концепція реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні від 01.04.2014 № 333-р
Про План заходів з її реалізації від 18.06.2014 № 591-р
Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року від 06.08.2014 № 385
Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування від 06.08.2014 № 409
Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються
з тимчасово окупованої території України та районів проведення
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антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг від 01.10.2014 № 505
Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції від 01.10.2014 № 509
Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від
фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги
постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції
від 01.10.2014 № 535
Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”
від 16.10.2014 № 563
Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам
від 05.11.2014 № 637
Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу особи,
депортованої за національною ознакою від 12.11.2014 № 643
Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам від 14.01.2015 № 6
Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам від 23.01.2015 № 11
Про удосконалення порядку надання житлових субсидій від 28.02.2015 № 106
Деякі питання державного фонду регіонального розвитку 18.03.2015 № 196
Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно
осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку) від 31.03.2015 № 179
Про Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням 31.03.2015 № 200
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному
бюджеті
для
виплати
матеріальної
допомоги
військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
від 08.04.2015 № 185
Про затвердження Методики формування спроможних територіальних
громад від 08.04.2015 № 214
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 № 976 і від 03.11.2010 № 996 від 08.04.2015 № 234
Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2015-2017 роки від 29.04.2015 № 265
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Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 12.01.2011р. № 11 Про затвердження Порядку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на
спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів від 05.05.2015 № 262
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів від 29.05.2015 № 300
Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості
внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки від 08.07.2015 № 505
Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання
населенню
субсидій
для
відшкодування
витрат
на
оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого нічного побутового палива від 05.08.2015 № 570
Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам від 16.09.2015 № 727
Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних від 21.10.2015 № 835
Деякі питання використання доменних імен державними органами у
українському сегментів Інтернету від 21.10.2015 № 851
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
від 28.10.2015 № 884
Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки,
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року
від 16.12.2015 № 1094
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень від 25.12.2015 № 1127
Деякі питання регулювання міжбюджетних відносин від 18.01.2016 № 15
Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в
лікувально-профілактичних закладах для ветеранів війни від 27.01.2016 № 34
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від
03.02.2016 № 48
Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми
від 18.02.2016 № 118
Про затвердження Державної цільової соціальної програми національнопатріотичного виховання на 2016 - 2020 роки від 18.02.2016 № 148
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників
антитерористичної операції від 31.03.2016 року № 211
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Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу
достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та
отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати,
інших виплат, що здійснюються за рахунок кошті державного та місцевих
бюджетів, коштів пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування від 18.02.2016 № 136
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 01.10.2014 № 509 від 08.06.2016 № 352
Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам від 08.06.2016 № 365
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на відшкодування витрат на оплату послуг з
ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин
від 08.08.2016 № 506
Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості
проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для
проходження психологічної реабілітації та назад від 23.08.2016 № 528
Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуги з
централізованого опалення (теплопостачання) та послуг з газо-, електропостачання для
індивідуального опалення від 23.08.2016 № 534
Про ефективне використання державних коштів від 11.10.2016 № 710
Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних
адміністрацій від 09.11.2016 № 787
Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних від 07.12.2016 № 921
Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів від 28.12.2016 № 1045
Питання оплати праці працівників державних органів від 18.01.2017 № 15
Про забезпечення доступності лікарських засобів від 17.03. 2017 № 152
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
від 26.04.2017 № 300
Розпорядження Кабінету Міністрів України
Щодо подання інформації про використання міжнародної технічної
допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців
від 03.04.1996 № 252-р
Про затвердження Концепції формування системи національних
електронних інформаційних ресурсів від 05.05.2003 № 259-р
Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з
поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов
інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів
від 18.12.2003 № 779-р
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Про затвердження заходів з реалізації Концепції формування системи
національних електронних інформаційних ресурсів від 31.12.2003 № 828-р
Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього
фінансового контролю на період до 2017 року від 24.05.2005 № 158-р
Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів
від 23.05.2007 № 308-р
Про затвердження системних класифікаторів необхідних для
функціонування Державного реєстру виборців від 25.07.2007 № 563-р
Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру від 08.11.2007 № 980-р
Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними
закладами, підпорядкованими МОН України від 21.01.2009 № 42-р
Про заходи щодо забезпечення виконання деяких положень Закону
України Про Державний реєстр виборців від 07.07.2009 № 895-р
Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств від 09.06.2010 № 1199-р
Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні
від 13.12.2010 № 2250-р
Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни від 19.01.2011 № 148-р
Питання оптимізації кількості бюджетних програм від 06.04.2011 № 292-р
Про схвалення Концепції створення Національної системи
опрацювання звернень до органів виконавчої влади від 09.06.2011 № 589-р
Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної
співпраці, кооперації та інтеграції від 21.09.2011 № 896-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
електронного урядування в Україні від 26.09.2011 № 1014-р
Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи
“Партнерство “Відкритий Уряд” від 18.07.2012 № 514-р
Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту в українське суспільство на період до
2020 року від 22.08.2012 року № 605-р
Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної
системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних
ресурсів. від 05.09.2012 № 634-р
Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними
фінансами від 30.09.2012 № 633-р
Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей
високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва
від 07.11.2012 № 865-р.
Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства
від 15.05.2013 № 386-р
Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні від 01.04.2014 № 333-р
Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої
влади через центри надання адміністративних послуг від 16.05.2014 № 523-р
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Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону
України Про очищення влади від 16.10.2014 № 1025-р
Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що
розташовані на лінії зіткнення від 07.11.2014 № 1085-р
Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася
антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р
Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційноаналітичної системи “Прозорий бюджет” від 11.02.2016 № 92-р
Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення
заборгованості із заробітної плати від 22.07.2016 № 517- р
Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного
виховання молоді на 2017 рік від 30.11. 2016 № 898-р
Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство
“Відкритий Уряд” у 2016-2018 роках від 30.11.2016 № 909-р
Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017
рік від 11.01.2017 № 9-р
Про схвалення Стратегії
реформування системи управління
державними фінансами на 2017-2020 роки від 08.02.2017 № 142-р
6. Примірний перелік розпоряджень голови облдержадміністрації з
терміном виконання у липень - вересень 2017 року, які пропонується
зняти з контролю:
Про
результати
оцінки
соціально-економічного
розвитку
Дніпропетровської області за січень – вересень та IV квартали 2015 року
(від 15.04.2016 № Р-177/0/3-16);
Про
результати
оцінки
соціально-економічного
розвитку
Дніпропетровської області за січень – червень 2016 року (від 07.11.2016
№ Р-781/0/3-16);
Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації,
липень
Про затвердження Порядку надання та використання у 2016 році
субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів на ремонт мереж
внутрішнього електроживлення багатоповерхових житлових будинків
(від 21.11.2016 № Р-802/0/3-16);
Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
облдержадміністрації,
липень
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Про демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків, які підпадають під дію
Закону
України
“Про
засудження
комуністичного
та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки” (від 19.05.2016 № Р-222/0/3-16);
Управління культури,національностей
і релігій облдержадміністрації,
липень
Про затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року
Управління молоті і спорту
облдержадміністрації,
липень
Про черговий призов на строкову військову службу у квітні – травні
2017 року (від 27.02.2016 № Р-116/0/3-17);
Управління взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи
облдержадміністрації,
серпень
Про оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації
(від 10.02.2017 № Р-62/0/3-17);
Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації,
вересень
7.

Міжнародні, державні, професійні, релігійні свята та пам’ятні

дати:
День слідства

01 липня

День архітектури України

01 липня

Міжнародний день кооперативів

01 липня

Міжнародний день спортивного журналіста

02 липня
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День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

02 липня

День працівників морського та річкового флоту

02 липня

День судового експерта

04 липня

День працівника природно-заповідної справи

07 липня

Різдво Іоанна Предтечі

07 липня

День родини

08 липня

20-та річниця підписання “Хартії про особливе партнерство
між Україною та Організацією Північноатлантичного
альянсу”
День рибалки

09 липня

Святих первоверховних апостолів Петра і Павла

12 липня

День українських миротворців

15 липня

День проголошення Декларації про Державний суверенітет
України

16 липня

День бухгалтера

16 липня

День працівників металургійної та гірничодобувної
промисловості

16 липня

День шахів

20 липня

День парашутиста

26 липня

Всесвітній день боротьби з гепатитом

28 липня

День системного адміністратора

28 липня

День хрещення Київської Русі - України

28 липня

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

29 липня

День працівників торгівлі

30 липня

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня

Міжнародний день дружби

30 липня

09 липня
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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

01 серпня

День інкасатора

01 серпня

День Повітряно-десантних військ (День ПДВ)

02 серпня

День високомобільних десантних військ Збройних Сил
України

02 серпня

День Національної поліції України

04 серпня

День залізничника

06 серпня

Міжнародний день “Лікарі світу за мир”

06 серпня

День Повітряних Сил Збройних Сил України

06 серпня

День військ зв’язку

08 серпня

День альпініста (Міжнародний день альпінізму)

08 серпня

Міжнародний день офтальмології

08 серпня

Міжнародний день корінних народів світу

09 серпня

День фізкультурника

12 серпня

Міжнародний день молоді

12 серпня

Всесвітній день шульги

13 серпня

День будівельника

13 серпня

День працівників ветеринарної медицини

13 серпня

День археолога

15 серпня

Всесвітній день гуманітарної допомоги

19 серпня

Преображення Господнє

19 серпня

День пасічника

19 серпня

День Державного прапора України

23 серпня
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Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її
ліквідації

23 серпня

Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму

23 серпня

День незалежності України

24 серпня

День авіації України

26 серпня

День шахтаря

27 серпня

Свято Жнив

27 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці

28 серпня

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

30 серпня

День знань

01 вересня

Курбан-Байрам

01 вересня

День нотаріату

02 вересня

День закінчення Другої світової війни

02 вересня

День підприємця

03 вересня

Над будинком Верховної Ради України у 1991 було піднято
жовто-блакитний прапор

05 вересня

Міжнародний день благодійності

05 вересня

День військової розвідки України

07 вересня

Міжнародний день грамотності

08 вересня

Міжнародний день солідарності журналістів

08 вересня

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

09 вересня

День тестувальника

09 вересня

Міжнародний день краси

09 вересня

День українського кіно

09 вересня
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День фізичної культури і спорту

09 вересня

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України

10 вересня

Всесвітній день запобігання самогубствам

10 вересня

День пам’яті жертв фашизму

10 вересня

День працівників військово-мобілізаційної роботи,
територіальної та цивільної оборони органів внутрішніх
справ

10 вересня

День танкістів

10 вересня

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості

10 вересня

Усікновіння глави Іоанна Предтечі

11 вересня

День комп’ютерника і програміста

13 вересня

Міжнародний день демократії

15 вересня

День фармацевтичного працівника

16 вересня

День винахідника і раціоналізатора

16 вересня

Міжнародний день охорони озонового шару

16 вересня

День працівника цивільного захисту України (День
рятівника)
День працівника лісу

17 вересня

Рош а-Шана (єврейський Новий Рік)

21 вересня

Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня

Міжнародний день миру

21 вересня

День без автомобілів

22 вересня

День партизанської слави

22 вересня

День осіннього рівнодення

22 вересня

17вересня
(канун 20 вересня)
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Всеукраїнський день дошкілля

24 вересня

День машинобудівника

24 вересня

Міжнародний день глухих

24 вересня

Європейський день мов

26 вересня

Всесвітній день контрацепції

26 вересня

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної
зброї

26 вересня

День туризму

27 вересня

Воздвиження Хреста Господнього

27 вересня

Всесвітній день боротьби проти сказу

28 вересня

Всесвітній день моря

28 вересня

Всесвітній день серця

29 вересня

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

29 вересня

Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня

День усиновлення

30 вересня

Міжнародний день перекладача

30 вересня

Ювілейні дати сіл, селищ, міст, районів, підприємств, установ та
організацій:
09 липня

25 років

Преображенській сільській раді, Юр’ївський
район
(святкування – 06 липня)

17 липня

50 років

КВНЗ “Кам’янський музичний коледж” ДОР,
м. Кам’янське

30 липня

25 років

районній газеті “Петриківські Вісті”
(святкування -10 липня)
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31 липня

25 років

комунальному закладу “Павлоградська
радіокомпанія”, м. Павлоград

04 серпня

50 років

трамвайному депо № 3 комунального
підприємства “Дніпровський
електротранспорт” Дніпровської міської
ради
(святкування – 01 липня)

05 серпня

50 років

Політехнічному коледжу Державного
вищого навчального закладу “Криворізький
національний університет”
(святкування у вересні - жовтні, дата
уточнюється)

25 серпня

50 років

01 вересня

50 років

Відкритій дитячій юнацькій спортивній
школі, м. Покров
(дата святкування уточнюється)
Васильківському навчально-виховному
комплексу № 3, Васильківський район

01 вересня

50 років

Першотравенській загальноосвітній школі
І - ІІІ ступенів № 2, м. Першотравенськ

01 вересня

25 років

Першотравенській загальноосвітній школі
І - ІІІ ступенів № 5, м. Першотравенськ

01 вересня

150 років

Навчально-виховному комплексу,
с. Троїцьке, П’ятихатський район

01 вересня

50 років

Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів № 59

01 вересня

50 років

Шевченківській середній загальноосвітній
школі, Синельниківський район

14 вересня

25 років

Обласному комунальному закладу освіти
“Криворізька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів
(святкування-13 вересня)

вересень

50 років

Капулівському сільському будинку
культури, Нікопольський район
(святкування – 21 вересня)
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вересень

50 років

Карабинівському сільському будинку
культури Павлоградського району
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

50 років

дитячому навчальному закладу “Колобок”,
с. Борисівка, Нікопольський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

50 років

Раївському дошкільному навчальному
закладу “Колосок”, Синельниківський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

1967

50 років

Коломійцівському сільському будинку
культури, Покровський район
(святкування - вересень, дата уточнюється)

1967

50 років

Березівському сільському будинку культури,
Покровський район
(святкування у жовтні – вересні, дата
уточнюється)

Знаменні дати сіл, селищ, міст, районів, підприємств, установ та
організацій:
01 липня

30 років

Василівській сільській раді,
Синельниківський район
(святкування – липень, дата уточнюється)

01 липня

30 років

Писарівській сільській раді,
Синельниківський район
(святкування – 01 липня)

01 липня

60 років

палацу культури і творчості публічного
акціонерного товариства “Південний
гірничо-збагачувальний комбінат”,
м. Кривий Ріг
(святкування-червень)
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05 липня

26 років

Юр’ївському району
(святкування не планується)

07 липня

90 років

селу Перевальське, Васильківський район

12 липня

245 років

селищу міського типу Петриківка,
Петриківський район

16 липня

20 років

Криворізькому відокремленному підрозділу
приватного вищого навчального закладу
Запорізький інститут економіки та
інформаційних технологій, м. Кривий Ріг
(святкування орієнтовно 15-25 вересня)

25 липня

70 років

міському центру науково-технічної
творчості, м. Марганець
(святкування – 22 вересеня)

27 липня

55 років

комерційному технікуму Дніпровського
державного технічного університету,
м. Кам’янське

01 серпня

10 років

відділенню АТ державний експортноімпортний банк України “Укрексімбанк”,
м. Нікополь

01 серпня

130 років

селищу Жовте, Апостолівська об’єднана
територіальна громада
(святкування – 05 серпня)

04 серпня

65 років

публічному акціонерному товариству
“ЄВРАЗ ЮЖКОКС”, м. Кам’янське

05 серпня

15 років

Сільськогосподарському товариству з
обмеженою відповідальністю агрофірма
“Вільне – 2002”, Новомосковський район

10 серпня

90 років

селу Червона Колона, Апостолівська
об’єднана територіальна громада
(святкування – 24 серпня)

12 серпня

61 рік

місту Вільногірськ

67

12 серпня

40 років

комунальному дошкільному навчальному
закладу комбінованого типу № 10
“Оленка”, м. Марганець
(святкування – 27 вересеня)

15 серпня

90 років

селу Новий Мир, Данилівська сільська
ради, Криворізький район
(святкування – 19 серпня)

23 серпня

149 років

місту Синельникове

24 серпня

160 років

селу Дмитрівка, Нікопольський район

24 серпня

90 років

селу Слов’янка, Апостолівська об’єднана
територіальна громада

25 серпня

85 років

публічному акціонерному
товариству“Дніпровська
теплоелектроцентраль”, м. Кам’янське

28 серпня

160 років

селу Борисівка, Нікопольський район

31 серпня

441 рік

місту Новомосковськ
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

серпень

60 років

Луб`янському будиноку культури,
Синельниківський район
(святкування – серпень, дата
уточнюється)

серпень

221 рік

селу Златоустівка, Златоустівська сільська
рада, Криворізький район
(святкування – серпень, дата
уточнюється)

26 серпень

242 роки

місту Тернівка
(святкування – 26 серпня)

01 вересня

105 років

Васильківській середній загальноосвітній
школі № 2, Васильківськоий район
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01 вересня

55 років

Чаплинській
загальноосвітній
район

неповній
середній
школі, Васильківський

01 вересня

40 років

Дубовиківській середній загальноосвітній
школі, Васильківський район

01 вересня

60 років

Мар’янській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів № 1, Зеленодольська об’єднана
територіальна громада

01 вересня

40 років

Великокостромській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів, Зеленодольська об’єднана
територіальна громада

01 вересня

110 років

комунальному закладу Сурсько-Литовська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Сурсько-Литовська
об’єднана
територіальна громада
(святкування – 15 вересня)

01 вересня

40 років

комунальному закладу загальноосвітня
школа № 2, м. Підгородне, Дніпровський
район

01 вересня

145 років

Ордо-Василівській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів, Софіївський район

01 вересня

110 років

Любимівській філії Софіївської опорної
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
Софіївський район

01 вересня

60 років

центральній пило-газодозиметричній
лабораторії Державного
підприємства“Східний гірничозбагачувальний комбінат”
(дата святкування уточнюється)

01 вересня

85 років

комунальному закладу “Середня
загальноосвітня школа № 6”, м. Кам’янське

01 вересня

55 років

комунальному закладу “Середня
загальноосвітня школа № 7”, м. Кам’янське

69

01 вересня

65 років

комунальному закладу “Середня
загальноосвітня школа № 9”, м. Кам’янське

01 вересня

105 років

комунальному закладу “Середня
загальноосвітня школа № 27”,
м. Кам’янське

01 вересня

60 років

комунальному закладу “Середня
загальноосвітня школа № 34, м. Кам’янське

01 вересня

5 років

комунальному закладу “Нікопольський
медичний спеціалізований центр медикосоціальної реабілітації дітей” ДОР”

01 вересня

20 років

театру танцю “Аеліта” комунального
закладу “Нікопольський культурнодозвіллєвий центр”, філія № 3 “Славутич”,
м. Нікополь
(святкування – листопад, дата
уточнюється)

01 вересня

35 років

Новопільській середній загальноосвітній
школі, Новопільська сільська рада,
Криворізький район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

01 вересня

60 років

комунальному закладу “Районна дитяча
школа мистецтв”, м. П’ятихатки
(святкування – 18 листопада)

01 вересня

35 років

комунальному закладу “Андріївська
середня загальноосвітня школа –
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів”,
Широківський район

01 вересня

30 років

Криворізькій спеціалізованій школі І-ІІІ
ступенів № 74, м. Кривий Ріг
(святкування – 29 вересня)

01 вересня

40 років

Павлоградському міському ліцею
(святкування – 29 вересень)

70

01 вересня

85 років

Марганецькій загальноосвітній школі I-III
ступенів № 3, м. Марганець

01 вересня

30 років

комунальному закладу “Тернівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7”,
м. Тернівка

01 вересня

5 років

Михайлівській середній загальноосвітній
школі, Синельниківський район

09 вересня

133 роки

селищу
міського
Васильківський район

10 вересня

60 років

селищу Гвардійське, Новомосковський
район

15 вересня

60 років

сільському клубу села Жовтоолександрівка,
П’ятихатський район

16 вересня

149 років

місту Синельникове

16 вересня

74 роки

з дня вигнання нацистських окупантів з
міста Синельникове

16 вересеня

94 роки

П’ятихатському району

17 вересня

310 років

селищу Васильківка, Васильківський район
(святкування – 16 вересня)

20 вересня

60 років

Синельниківській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №4, м. Синельникове

19 вересня

255 років

селу Артемівка, Васильківський район

21 вересня

205 років

Релігійній
громаді
Свято-РіздваБогородична Парафія Дніпродзержинської
Єпархії Української Православної Церкви

22 вересня

30 років

Апостолівському міжрайонному управлінні
водного господарства

23 вересня

245 років

селу Єлизаветівка, Петриківський район
(святкування – 29 вересня)

типу

Чаплине,

71

24 вересня

94 роки

Синельниківському району
(святкування – 22 вересня)

27 вересня

35 років

комунальному
закладу
дитячому
навчальному закладу № 7 “Івушка”,
м. Підгородне, Дніпровський район

28 вересня

80 років

Дошкільному навчальному закладу № 4
“Сонечко”, м. П’ятихатки

29 вересня

70 років

комунальному закладу культури
“Єлизаветівський сільський будинок
культури”, Петриківський район

вересень

70 років

В’язівському народному історикокраєзнавчому музею Вербівської об’єднаної
територіальної громади
(святкування – травень)

вересень

60 років

комунальному позашкільному мистецькому
навчальному закладу “Міська музична
школа № 3”, м. Кривий ріг
(святкування –27 травня)

вересень

90 років

загальноосвітній школі І – ІІ ступенів
с. Савро, П’ятихатський район
(святкування – 01 вересеня)

вересень

241 років

місту Дніпро
(святкування – 09 та 10 вересня)

вересень

131 рік

вересень

240 років

селу Слов’янка, Межівський район
(святкування – 16 вересня)

вересень

233 років

місту Павлоград
(святкування – 16 вересеня)

вересень

60 років

Магдалинівському району
(святкування – 23 вересеня)

місту П’ятихатки
(святкування – 16 вересня)

72

вересень

378 років

місту Марганець
(святкування – 28 вересня)

вересень

105 років

районному комунальному закладу
“Широківська районна бібліотека”,
Широківський район
(святкування – 29 вересня)

вересень

115 років

селу Нововасилівка, Софіївський район
(святкування – 30 вересня)

вересень

55 років

Булахівському сільському будинку
культури, Павлоградський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

135 років

cелищу Просяна, Покровський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

90 років

комунальному закладу “Централізована система
публічних бібліотек” філія №3 с. Волоське,
Новоолександрівська об’єднана територіальна
громада
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

95 років

селу Чумаки, Чумаківська сільська рада,
Дніпровський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

95 років

селу Маївка, Чумаківська сільська рада,
Дніпровський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

240 років

селу Іванівка, Межівський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

73

вересень

20 років

комунальному позашкільному навчальному
закладу “Центр позашкільної роботи”,
м. Павлоград
(святкування – вересень, дата
уточнюється)
комунальному підприємству “Фармація”,
м. Кривий Ріг
(святкування – вересень, дата
уточнюється)
Великомихайлівській сільській бібліотеці,
Покровський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

березень

55 років

вересень

120 років

вересень

120 років

Маломихайлівській сільській бібліотеці,
Покровський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

90 років

Олександрівській сільській бібліотеці,
Покровський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

60 років

Олександрівському сільському будинку
культури, Покровський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

вересень

60 років

Орлівському сільському будиноку
культури, Покровський район
(святкування – вересень, дата
уточнюється)

18 жовтня

40 років

комунальному дошкільному навчальному
закладу, навчально-виховному комплексу
“Дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад-школа I
ступеня”, м. Марганець
(святкування – 27 вересеня)

74

18 жовтня

30 років

комунальному дошкільному навчальному
закладу комбінованого типу № 20
“Буратіно”, м. Марганець
(святкування – 27 вересеня)

21 жовтня

79 років

місту Марганець
(святкування – 16 вересеня)

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації

Нечипоренко 742 81 06, 1 39
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