
 

 

 

ПЛАН   
роботи Запорізької обласної  державної адміністрації   

на І квартал 2022  року 
 

№ 
з/п 

 
Захід 

 
Обґрунтування необхідності здійснення заходу Термін 

виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
 

І. Питання  для розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації 
 
1. Про соціально-економічний та 

культурний розвиток Запорізької 
області у 2022 році  

За рішенням керівництва 
облдержадміністрації 

Лютий Заступники голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
керівники структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 
  

2. Про результати роботи зі зверненнями 
громадян у 2021 році  

За рішенням керівництва 
облдержадміністрації 

Лютий  Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Денис Кас’яненко 
 

3. Про виконання Програми Президента 
України «Здорова Україна» 
 

За рішенням керівництва 
облдержадміністрації 

Лютий  Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Наталія Власова  
 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
30.12.2021       № 878  



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 

2 

4. Про впровадження енергоефективних 
заходів у житловому фонді Запорізької 
області 
 

За рішенням керівництва 
облдержадміністрації  

Лютий  Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Віталій Литвиненко 
 

 
ІІ.   Заходи, спрямовані  на виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради 
  

1. Інформування Фонду державного майна 
України про результати роботи обласної 
комісії з питань упорядкування обліку 
юридичних осіб державної форми 
власності, які зареєстровані на території 
Запорізької області 
 

Лист Фонду державного майна України від 
04.12.2008 № 10-15-17617 про роботу комісії з 
питань упорядкування обліку юридичних осіб 
 

05.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

2. Інформування Антимонопольного 
комітету України про стан виконання 
Плану заходів щодо проведення 
інституційної реформи у сфері 
моніторингу та контролю державної 
допомоги суб’єктам господарювання та 
реалізації положень Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» 
 

Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України 
плану заходів щодо проведення інституційної 
реформи у сфері моніторингу та контролю 
державної допомоги суб’єктам 
господарювання та реалізації положень 
Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання», розпорядження 
голови облдержадміністрації   від 12.02.2019 
№ 76 «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання», зі змінами 
 

05.01.2022 
 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

3. Підготовка та подання Міністерству 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
інформації про стан виконання плану 
заходів з реалізації Державної програми 
стимулювання економіки для подолання 
негативних наслідків, спричинених 

Постанова Кабінету Міністрів України        від 
27.05.2020 № 534 «Про затвердження 
Державної програми стимулювання економіки 
для подолання негативних наслідків, 
спричинених обмежувальними заходами щодо 
запобігання виникненню і поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 

10.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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обмежувальними заходами щодо 
запобігання виникненню і поширенню 
гострої респіраторної хвороби                     
COVID-19, спричиненої коронавірусом                   
SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки у 
Запорізькій області 
 
 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 
2020-2022 роки» 

4. Підготовка та подання Міністерству 
цифрової трансформації України 
інформації щодо моніторингу роботи 
центрів надання адміністративних 
послуг 
 

Лист Міністерства цифрової трансформації 
України від 16.03.2020 № 1/06-3-1183 щодо 
моніторингу якості надання публічних послуг 

10.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

5. Підготовка та подання Кабінету 
Міністрів України інформації про 
найбільш актуальні проблемні питання 
розвитку Запорізької області 

Лист Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 04.06.2020 № 18582/0/2-20 

15.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

6. Підготовка та подання Міністерству 
фінансів України підсумкової 
інформації про використання у 2021 
році коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 
територій, а також інформації про вико-
ристання залишків коштів субвенції 
 

Постанова Кабінету Міністрів України   від 
06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку 
та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій», зі змінами 

20.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

7. Підготовка та подання Міністерству 
економіки України інформації щодо 
виконання регіональних програм 
розвитку малого та середнього 
підприємництва 

Доручення Кабінету Міністрів України    від 
06.06.2019 № 18295/1/1-19 

25.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 



 
Продовження додатка 
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8. Підготовка інформації про вжиття 
заходів щодо ліквідації незаконної 
торгівлі у Запорізькій області 

Розпорядження голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 25.03.2019 № 145 
«Про вжиття заходів щодо ліквідації 
незаконної торгівлі у Запорізькій області» 
 

25.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

9. Підготовка та подання Кабінету 
Міністрів України інформації за 
показниками ефективності діяльності 
голови Запорізької обласної державної 
адміністрації за ІV квартал 2021 року  

Постанова Кабінету Міністрів України              
від 24.01.2020 № 35 «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо 
проведення щокварталу моніторингу та 
оцінки ефективності діяльності голів 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій» 
 

29.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

10. Підготовка та подання Міністерству 
розвитку громад та територій України 
інформації про соціально-економічний 
розвиток області за підсумками                         
9 місяців 2021 року та нагальні проблеми 
разом з пропозиціями щодо їх 
розв’язання 
 

Постанова Кабінету Міністрів України              
від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження 
Порядку та Методики проведення 
моніторингу та оцінки результативності 
реалізації державної регіональної політики»  

01.02.2022 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

11. Підготовка звітів про результати 
проведення моніторингу та з оцінки 
результативності реалізації Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2027 року та Плану 
заходів на 2021-2023 роки з її реалізації 
за 2021 рік 

Постанова Кабінету Міністрів України                     
від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження 
Порядку розроблення регіональних стратегій 
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а 
також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених 
регіональних стратегій і планів заходів», зі 
змінами 
 
 

25.02.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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12. Інформування Фонду державного майна 
України про об’єкти державної 
власності, що належать до сфери 
управління обласної та районних 
державних адміністрацій, а саме про: 
стан державного майна; зміни у 
відомостях про юридичні особи; 
реалізовані управлінські рішення 

Лист Фонду державного майна України від 
11.05.2006 № 10-15-6871 щодо організаційних 
заходів на виконання постанов Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 та 
від 14.04.2004 № 467, зі змінами. 
Розпорядження голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 15.03.2019 № 126 
«Про проведення інвентаризації державного 
майна, що належить до сфери управління 
облдержадміністрації»,  від 12.05.2020 № 187 
«Про ведення обліку об’єктів державної 
власності, що належать до сфери управління 
Запорізької обласної державної адміністрації, 
районних державних адміністрацій 
Запорізької області»  
 

25.02.2022 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

13. Підготовка та подання Міністерству 
розвитку громад та територій України 
інформації про стан виконання заходів з 
реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку  на період до 
2027 року, за підсумками 2021 року 

Постанова Кабінету Міністрів України      
від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки», розпорядження голови 
Запорізької обласної державної адміністрації 
від 22.07.2021 № 471 «Про План роботи на 
2021-2023 роки з виконання завдань 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до        2020 року в Запорізькій області, 
відповідальним за які визначено Запорізьку 
обласну державну адміністрацію» 
 

28.02.2022 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

14. Інформування Фонду державного майна 
України про хід державної реєстрації 
права власності на нерухоме майно, що 
належить до сфери управління 
Запорізької обласної державної 
адміністрації  
 

Доручення Кабінету Міністрів України            
від 11.01.2017 № 4930511-16 про надання 
відомостей про нерухоме майно, щодо якого 
проведено державну реєстрацію права 
власності 

28.03.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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15. Підготовка та надання Міністерству 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
інформації щодо виробничих 
потужностей з виробництва засобів 
індивідуального захисту 
 

Лист Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України 
від 14.04.2020 № 3814-05/24775-06 

Щотижня Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

16. Підготовка та подання Міністерству 
цифрової трансформації України 
інформації щодо трансформації центрів 
надання адміністративних послуг 
районних державних адміністрацій 
області 

Лист Міністерства цифрової трансформації 
України від 29.10.2020  № 1/06-3-5526 щодо 
забезпечення ефективності процесу 
трансформації центрів надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрацій 
 

Щомісяця 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

17. Підготовка та подання до Офісу 
Президента України доповіді голови 
облдержадміністрації про соціально-
економічний розвиток області 
 

Лист Адміністрації Президента України від 
25.06.2010 № 9-12/1604 

Щомісяця 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 
 

18. Інформування Фонду державного майна 
України щодо руху об’єктів державної 
власності у Запорізькій області (прива-
тизація, передача до інших органів 
управління) 

Лист Офісу Президента України від 
12.04.2021 № 41-01/464 про виконання 
протокольного рішення за результатами 
селекторної наради під головуванням 
заступника керівника Офісу Президента 
України К.Тимошенка від 12.04.2021  
 

Щомісяця Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 

19. Інформування Офісу Президента 
України про забезпечення проведення 
інформаційної кампанії в регіоні щодо 
потенційних об’єктів приватизації, 
оренди; висвітлення відповідної 
інформації в ЗМІ 
 

Лист Офісу Президента України від 
17.05.2021 № 41-01/643 про виконання 
протокольного рішення за результатами 
селекторної наради під головуванням 
заступника керівника Офісу Президента 
України К. Тимошенка від 17.05.2021 
 
 

Щомісяця Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова 
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20. Здійснення моніторингу реалізації  
природоохоронних заходів та стану 
використання коштів обласного 
екологічного фонду  

Розпорядження голови облдержадміністрації  
від 03.02.2014 № 24 «Про затвердження 
Порядку планування та фінансування 
природоохоронних заходів з обласного та 
місцевих фондів охорони навколишнього 
природного середовища» 
 
 

Щомісяця Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова  

21. Підготовка та подання Державній регу-
ляторній службі України інформації 
щодо виконання протокольного 
рішення                від 08.07.2021 № 1 
засідання міжрегіональної робочої 
групи при Державній регуляторній 
службі України 
 
 

Лист Державної регуляторної служби України 
від 09.07.2021 № 4492/0/20-21, від 03.11.2021 
№ 7612/0/20-21 

Щомісяця Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова  
 

22. Формування та уточнення переліку 
інвестиційних програм і проєктів 
регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального 
розвитку у 2022 році по Запорізькій 
області 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України                 
від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання 
державного фонду регіонального розвитку», зі 
змінами 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова  
 

23. Формування пропозицій до  переліку 
проєктів/заходів, що можуть 
фінансуватися у 2022 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України   від 
06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку 
та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій», зі змінами 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова  
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24. Формування пропозицій до  переліку 
проєктів/заходів, що можуть 
фінансуватися у 2022 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке 
проживає на території зони 
спостереження (в частині, що 
спрямовується до обласного бюджету) у 
разі затвердження розподілу коштів 
субвенції Кабінетом Міністрів України 
 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 
15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку 
та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації 
ризику населення, яке проживає на території 
зони спостереження», зі змінами 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова  
 

25. Підготовка змін та доповнень до 
Переліку заходів, спрямованих на 
охорону та раціональне використання 
природних ресурсів, які фінансуються 
за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища 
місцевих бюджетів у 2022 році 
 
 
 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 03.02.2014 № 24 «Про затвердження 
Порядку планування та фінансування 
природоохоронних заходів з обласного та 
місцевих фондів охорони навколишнього 
природного середовища», зі змінами  
 

У термін, 
встановлений 
регламентом 
Запорізької 

обласної ради 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова  
 

26. Підготовка змін та доповнень до               
регіональної програми будівництва, 
реконструкції, модернізації об’єктів 
інфраструктури, соціально-культурного 
та екологічного призначення по 
Запорізькій області на період до 2024 
року 
 
 
 

Рішення Запорізької обласної ради                            
від 18.03.2021 № 141 «Про регіональну 
програму будівництва, реконструкції, 
модернізації об’єктів інфраструктури, 
соціально-культурного та екологічного 
призначення по Запорізькій області на період 
до 2024 року» 

У термін, 
встановлений 
регламентом 
Запорізької 

обласної ради 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова  
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27. Організаційне забезпечення роботи 
регіональної комісії з оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проєктів, що 
можуть реалізовуватися за рахунок 
бюджетних коштів 

Розпорядження голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 17.04.2015 № 124 
«Про затвердження Положення про 
регіональну комісію з оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проєктів, що можуть 
реалізовуватися за рахунок бюджетних 
коштів» 
 

Згідно з 
графіком 
роботи 
комісії 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Юлія Маш’янова  
 
 

28. Інформування Державної служби 
України з питань праці про 
заборгованість із виплати заробітної 
плати працівникам бюджетної сфери, а 
також працівникам сфери охорони 
здоров’я 
 

Лист Державної служби України з питань 
праці від 27.08.2021 № 5845/1/4.7-21 

Щопонеділка Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

29. Інформування Міністерства економіки 
України про вжиті заходи щодо 
погашення заборгованості із заробітної 
плати 
 

Доручення Кабінету Міністрів України від 
07.06.2021 № 28630/0/1-21 та від 27.07.2021     
№ 36120/0/1-21 
 

Щочетверга Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

30. Інформування Міністерства економіки 
України про хід виконання плану 
заходів щодо реалізації Основних 
напрямів реалізації державної політики 
у сфері зайнятості населення та 
стимулювання створення нових 
робочих місць на період до 2022 року 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 03.03.2020 № 216-р «Про затвердження 
плану заходів щодо реалізації Основних 
напрямів реалізації державної політики у 
сфері зайнятості населення та стимулювання 
створення нових робочих місць на період до 
2022 року»  
 

10.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

31. Інформування Міністерства економіки 
України про реалізацію програми 
зайнятості населення Запорізької 
області 
 
 

Лист Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України 
від 10.04.2020 № 4704-06/24172-06 
 

10.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
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32. Інформування Міністерства економіки 
України про роз’яснювально-
інформаційну роботу щодо легалізації 
трудових відносин і заходи з погашення 
заборгованості з заробітної плати 

На виконання доручення Кабінету Міністрів 
України від 18.02.2020 № 6820/0/1-20 «За 
результатами селекторної наради під 
головуванням Премʼєр-міністра України           
14 лютого 2020 року» 
 

Щомісяця  
до 05 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

33. Публічне представлення інформації про 
виконання бюджетних програм за                       
2021 рік, реалізацію яких забезпечує 
Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації  
 

Стаття 28 Бюджетного кодексу України Березень  
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 
 

34. Реалізація законів України «Про 
державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям», «Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми», 
«Про державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам» 
 

Здійснення у повному обсязі фінансування та 
своєчасне призначення державної допомоги    
 

Протягом 
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

35. Забезпечення реалізації державних 
програм, пов’язаних із соціальним 
захистом учасників антитерористичної  
операції 
 
 

Встановлення відповідного статусу, надання 
пільг та компенсацій відповідно до Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» 
 
 

Протягом 
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

36. Здійснення обліку та призначення 
адресної щомісячної допомоги 
внутрішньопереміщеним особам  
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної 
адресної допомоги особам, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної 
операції, для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг» 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
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37. Забезпечення подальшої реалізації 
Програми житлових субсидій згідно з 
Положенням про порядок призначення 
та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 
 

Надання адресної допомоги 
малозабезпеченим верстам населення у 
відшкодуванні витрат на оплату житлово-
комунальних послуг 

Протягом  
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

38. Забезпечення формування та 
обслуговування електронної бази даних 
осіб пільгових категорій відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний 
державний автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на пільги» 
 

Облік громадян, які мають право на пільги. 
Використання реєстру (ЄДАРП) в системі 
компенсаційних виплат, розрахунках з 
підприємствами – надавачами послуг 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

39. Складання зведеної фінансової та 
бюджетної звітності про виконання 
програми за КВК 778 за 2021 рік 
 

Стаття 22 Бюджетного кодексу України Лютий Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

40. Внесення змін до рішення обласної ради 
про обласний бюджет на 2022 рік 
 

Статті 76, 77 Бюджетного кодексу України 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

41. Контроль за своєчасною та у повному 
обсязі виплатою заробітної плати 
працівникам соціально-культурної 
сфери області та місцевого 
самоврядування 

Постійний контроль за станом виплат зарплат 
та інших соціальних виплат Пенсійним 
фондом України, Міністерством фінансів 
України, Офісом Президента України 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
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42. Проведення моніторингу розрахунків 
установ, що фінансуються з обласного 
бюджету, за спожиті енергоносії 

Стаття 77 Бюджетного кодексу України 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

43. Контроль за надходженням та 
використанням коштів субвенцій та 
дотацій з державного бюджету 
місцевим бюджетам 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
15.12.2010 № 1132 «Про затвердження 
Порядку перерахування міжбюджетних 
трансфертів» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

44. Розробка заходів щодо виконання 
Державного бюджету та місцевих 
бюджетів на 2022 рік 

Закон України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» та рішення обласної 
ради «Про обласний бюджет на 2022 рік» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

45. Здійснення аналізу звіту про виконання 
обласного бюджету за 2021 рік. 
Підготовка проєкту рішення про 
затвердження звіту про виконання 
обласного бюджету за 2021 рік, 
пояснювальної записки та аналітичних 
матеріалів. Подання проєкту рішення з 
відповідними матеріалами на розгляд та 
затвердження обласної ради 
 

Пункт 17 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування у Україні» та пункт 4 
статті 80 Бюджетного кодексу України 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

46. Підготовка проєкту рішення обласної 
ради про внесення змін до бюджетних 
призначень  

Статті 77, 78 Бюджетного кодексу України 
 

Відповідно до 
графіку 

проведення 
чергових сесій 
обласної ради 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 
 



 
Продовження додатка 
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47. Подання розпису обласного бюджету на 
2022 рік до органів Державної 
казначейської служби України 

Стаття 78 Бюджетного кодексу України 
 

У місячний 
термін після 
прийняття 

рішення про 
обласний 

бюджет на 
2022 рік 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

48. Складання звіту про мережі, штати та 
контингенти за 2021 рік та підготовка 
пояснювальної записки до річного звіту 
про виконання місцевих бюджетів 
 

Стаття 80 Бюджетного кодексу України У термін, 
визначений 

Міністерством 
фінансів 
України 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

49. Прийняття та зведення показників 
затверджених місцевих бюджетів по 
мережі, штатах та контингентах на 2022 
рік 
 

Наказ Міністерства фінансів України від 
22.11.2012 № 1212 

У термін, 
визначений 

Міністерством 
фінансів 
України 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

50. Проведення перевірки рішень місцевих 
рад  та територіальних громад про 
затвердження  бюджету територіальних 
громад  на 2022 рік, підготовка 
зауважень 

Стаття 115 Бюджетного кодексу України У місячний 
термін з дня 
отримання 

рішень 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь 
 

51. Підготовка проєкту рішення обласної 
ради «Про звіт облдержадміністрації 
щодо виконання Програми розвитку 
лісового фонду Запорізької області на 
період до 2022 року» 

Рішення обласної ради від 01.03.2018 № 63 
«Про Програму розвитку лісового фонду 
Запорізької області на період до 2022 року» 
 

Січень - 
лютий 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Микола Вініченко  
 
 
 



 
Продовження додатка 
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52. Підготовка та надання Державній 
службі України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів інформації щодо виконання 
доручення Кабінету Міністрів України 
від 20.03.2017 № 10631/1/0/1-17 
 

Про стан відшкодування коштів за знищених 
тварин у зв’язку із захворюванням на АЧС 

Щомісяця 
до 10 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Микола Вініченко  
 

53. Підготовка та надання Міністерству 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
інформації щодо здійснення 
моніторингу будівництва нових або 
реконструкції існуючих тваринницьких 
ферм та комплексів 
 

Щодо об'єктів, будівництво або реконструкція 
яких розпочата  та буде завершена у 2021 - 
2022 роках, а також введених в дію об’єктів  

Щокварталу 
до 15 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Микола Вініченко  
 

54. Підготовка та надання Міністерству 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
інформації щодо вжиття заходів для 
недопущення розповсюдження 
збудника африканської чуми свиней на 
території регіону 
 

Про вжиття заходів для недопущення 
розповсюдження збудника африканської чуми 
свиней 

Щокварталу 
до 25 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Микола Вініченко  
 

55. Інформування Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
про найактуальніші екологічні 
проблеми та шляхи їх вирішення за   
підсумками IV кварталу 2021 року 
 

Лист Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України                                 
від 22.05.2018 №5/4-7/5096-18 

05.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій  

56. Інформування Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
щодо суб’єктів господарювання, які 
отримали дозволи на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря 

Лист Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 18.03.2021            
№ 14/14-04/732-21 

10.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 



 
Продовження додатка 
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57. Інформування Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
щодо стану виконання індикативних 
показників та фактичне надходження 
екологічних платежів до спеціального 
фонду місцевих бюджетів, аналіз 
виконання природоохоронних заходів за 
рахунок місцевих бюджетів 
 

Лист Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 22.01.2021           
№ 25/3-17/1236-21 

10.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 

58. Підготовка інформації про хід 
виконання розділу 4 Регіональної 
програми розвитку водного госпо-
дарства та екологічного оздоровлення 
басейну річки Дніпро в Запорізькій 
області на період до 2021 року 
 

Рішення обласної ради від 26.12.2013 № 13 
«Про затвердження Регіональної програми 
розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки 
Дніпро в Запорізькій області на період до 2021 
року» 

15.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 

59. Інформування Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
про екологічну ситуацію у                              
м. Запоріжжя за підсумками                       
IV кварталу 2021 року 
 

Лист Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України від 29.07.2020           
№ 8/4-50/1494-20 

20.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 

60. Підготовка інформації про хід 
виконання Указу Президента України 
від 10.02.2010 № 154 «Про створення 
Приазовського національного 
природного парку» 
 
 

Указ Президента України від 10.02.2010               
№ 154 «Про створення Приазовського 
національного природного парку» 

15.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 

61. Інформування Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
про хід виконання Національного плану 
дій щодо боротьби з деградацією земель 
та опустелюванням 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 30.03.2016 № 271-р «Про затвердження 
Національного плану дій щодо боротьби з 
деградацією земель та опустелюванням» 

31.03.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 
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62. Підготовка інформації про хід 
виконання Програми штучного 
розведення (відтворення) водних 
біоресурсів Запорізької області на 2017-
2021 роки 
 
 

Рішення обласної ради від 06.04.2017 № 68 
«Про Програму штучного розведення 
(відтворення) водних біоресурсів Запорізької 
області на 2017-2021 роки» (зі змінами та 
доповненнями) 
 

31.03.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 

63. Погодження з Міністерством захисту 
довкілля та природних ресурсів України 
програми державного моніторингу в 
галузі охорони атмосферного повітря 
Запорізької зони та її затвердження на 
сесії обласної ради 
 
 

Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.08.2019 № 827 «Деякі питання 
здійснення державного моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій  
 

64. Підготовка  та надання до Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій звітної інформації про стан 
цивільного захисту Запорізької області 
у 2021 році  

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій 
України від 11.10.2014 № 578 (Табель 
термінових та строкових донесень) 
 

05.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов  
 

65. Підготовка та надання щорічної 
інформації до Міністерства оборони 
України про стан виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 03.10.2018 № 716-р «Про 
затвердження Плану заходів щодо 
реалізації Концепції реформування та 
подальшого розвитку системи 
управління державною в умовах 
надзвичайного стану і в особливий 
період» 
 
 
 

Дорученням облдержадміністрації від 
10.10.2018 № 129/08-10ДСК 

10.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов  
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66. Підготовка та надання щорічної 
інформації до Запорізької обласної ради 
про стан виконання  Програми  з 
організації рятування людей на водних 
об’єктах області на 2020-2024 роки 
 

Згідно з дорученням голови облдерж-
адміністрації від 12.03.2020 № 02754/08-54 

25.01.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов  
 

67. Підготовка та надання інформації до 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій про виконання 
Плану основних заходів цивільного 
захисту територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного 
захисту Запорізької області у 2021 році  
 
 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 28.12.2020 № 1659-р «Про затвердження 
плану основних заходів цивільного захисту на 
2021 рік» 

04.02.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов  
 

68. Підготовка та надання інформації до 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій про заходи щодо 
запобігання загибелі людей на водних 
об’єктах України 
 
 

Згідно з дорученням голови 
облдержадміністрації від 03.04.2008                     
№ 2482/08-35 

15.02.2022 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов  
 

69. Підведення підсумків роботи 
регіональної  комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій за 2021 рік та 
стан виконання рішень Комісії у 2021 
році. Погодження плану роботи 
регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та  
надзвичайних ситуацій на 2022 рік 
 
 
 
 

Згідно з проєктом плану роботи егіональної  
комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій на 2022 рік 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов  
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70. Підготовка і надання інформації щодо 
виконання плану заходів із вшанування 
подвигу учасників Революції Гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної 
Сотні  

Розпорядження Кабінету міністрів України від 
17.02.2021 № 122-р «Про затвердження плану 
заходів із вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності та увічнення пам’яті 
Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки» 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Володимир Марчук 
 
 

71. Підготовка і надання до Офісу 
Президента України щоденної, 
щомісячної інформації щодо суспільно-
політичної ситуації в Запорізькій 
області  
 
 

Лист Офісу Президента України від 
07.11.2019 № 04-01/2748  

Протягом  
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Володимир Марчук 
 
 

72. Підготовка  і надання інформації  про 
систему інформування в 
облдержадміністрації  
 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 20.04,2021 № 273 «Про систему 
інформування в обласній державній 
адміністрації» 
 

Протягом  
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Володимир Марчук 
 
 

73. Підготовка і надання інформації щодо 
виконання заходів з  відзначення                   
100-ріячя подій Української революції 
1917-1921 років та вшанування пам`яті 
її учасників на період до 2021 року  

Доручення Кабінету Міністрів України від 
05.04.2017 № 8869/23/1-17 «Про заходи з  
відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років та вшанування 
пам`яті її учасників на період до 2021 року»  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Володимир Марчук 
 

74. Підготовка і надання до Кабінету 
Міністрів України інформації щодо 
проведення консультацій з 
громадськістю та взаємодією з 
громадською радою  
 
 
 

Лист Кабінету Міністрів України                           
від 18.09.2020 № 31990/0/2-20 «Про надання 
інформації  щодо проведення консультацій з 
громадськістю та взаємодією з громадською 
радою»  
 

Протягом  
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Володимир Марчук 
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75. Виконання Плану заходів з реалізації 
Національної транспортної стратегії 
України на період до 2030 року  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від  07.04.2021 № 321-р «Про затвердження 
плану заходів з реалізації Національної 
транспортної стратегії України на період до 
2030 року» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев 
 

76. Моніторинг проведеної 
правоохоронними та контролюючими 
органами роботи з припинення 
діяльності нелегальних місць торгівлі 
нафтопродуктами та скрапленим газом 
у Запорізькій області 
 
 

Витяг з протоколу № 136 засідання Кабінету 
Міністрів України від 15.11.2021, лист 
Міністерства фінансів України від 22.11.2021 
№ 11320-09-6/35613 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев 
 

77. Розвиток промислового комплексу 
області  
 

Доручення Кабінету Міністрів України від 
20.08.2021 № 39644/0/1-21 щодо забезпечення 
створення нового або реконструкцію 
відновлення діючого виробничого комплексу 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Євген Чаплигін 
 

78. Моніторинг та організація оцінки 
результативності реалізації державної 
регіональної політики  
 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 10.12.2015 № 481 «Про організацію роботи 
щодо запровадження моніторингу оцінки 
результативності реалізації державної 
регіональної політики» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Євген Чаплигін 
 

79. Здійснення моніторингу наявності 
загроз у сфері захисту критичної 
інфраструктури  
 
 
 
 

Лист Ради національної безпеки і оборони 
України від 26.05.2020 № 1327/16-04/2-20  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Євген Чаплигін 
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80. Проведення моніторингу своєчасності 
виплати заробітної плати та погашення 
заборгованості з неї на підприємствах 
стратегічних галузей виробництва 
області  
 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 30.03.2021 № 209 «Про стан оплати праці 
та затвердження заходів щодо легалізації 
заробітної плати в Запорізькій області на 
2021-2023 роки» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Євген Чаплигін 
 

81. Забезпечення контрою за 
використанням та охороною надр 
 

Доручення Кабінету Міністрів України від 
02.04.2021 №м 13237/1/1-21 «Про рішення 
Ради національної безпеки та оборони 
України від 19 березня 2021 року «Щодо 
стану справ у сфері надрокористування» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Євген Чаплигін 
 

82. Виконання Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру 
Запорізької області на 2021-2023 роки 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», рішення 
Запорізької обласної ради від 18.03.2021 
№ 146 «Про Регіональну програму створення 
містобудівного кадастру Запорізької області 
на 2021-2023 роки» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
 

83. Визначення державних та регіональних 
інтересів для їх врахування під час 
розроблення містобудівної документації 
 
 
 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
 
 

84. Проведення заходів щодо збереження 
історичної забудови міст, пам’яток та 
об’єктів культурної спадщини 
архітектури та містобудування: 

Закони України «Про охорону культурної 
спадщини», «Про землеустрій», «Про 
звернення громадян», Земельний кодекс 
України, розпорядження голови 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
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надання пам’яткоохоронної 
документації (охоронні договори, акти 
технічного стану); 
погодження розміщення рекламних 
конструкцій на пам'ятках місцевого 
значення; 
погодження проєктів, дозволів на 
роботи на пам'ятках та щойно 
виявлених об'єктах; 
погодження відчуження пам'ятки 
архітектури та містобудування; 
формування електронного обліку 
об’єктів культурної спадщини 
«Державний реєстр нерухомих пам’яток 
України» 
  

облдержадміністрації від 17.12.2008      № 482 
«Про уповноважений орган охорони 
культурної спадщини» (із доповненнями) 

керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
 

85. Організація розгляду матеріалів 
містобудівної документації державними 
органами, які відповідно до 
законодавства мають повноваження 
щодо її розгляду 
 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
 
 

86. Здійснення моніторингу забезпечення 
та актуальності (відповідності вимогам 
чинного законодавства та інших 
нормативних актів) містобудівної 
документації на регіональному та 
місцевому рівнях 
 
 
 

Пункт 3 рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 15.04.2021 «Про заходи 
державної регіональної політики на підтримку 
децентралізації влади», введеного в дію 
Указом Президента України від 29.04.2021 
№ 180/2021 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
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87. Здійснення організаційних заходів та 
моніторингу стану розроблення, 
оновлення містобудівної документації 
на регіональному та місцевому рівнях, 
забудови та іншого використання 
територій 
 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
 
 

88. Інформування Міністерства розвитку 
громад та територій України щодо 
виконання місцевих програм створення 
житлового фонду соціального 
призначення 
 
 

Лист Міністерства розвитку громад та 
територій України від 05.03.2020                     
№ 7/9.3.2/3904-20 

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 

89. Інформування Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб щодо 
надання пропозицій для реалізації 
інфраструктурних проєктів 

Лист Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб 05.08.2021 № 22/9.3-4245-21 

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 

90. Надання Державній регуляторній 
службі України щорічного ліцензійного 
звіту 

Пункт 9 частини другої статті 6 Закону 
України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» 

Щорічно – 
до 30 січня 

року, 
наступного за 

звітним 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 

91. Надання Управлінню Державної 
інспекції енергетичного нагляду 
України у Запорізькій області 
щорічного переліку суб’єктів 
господарювання, які мають чинні 
ліцензії у сфері теплопостачання 
 

Лист Управління Державної інспекції 
енергетичного нагляду України у Запорізькій 
області від 06.03.2020 № 8/20/43-20 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
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92. Інформування Міністерства у справах 
ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених 
осіб України щодо поховань загиблих 
(померлих) учасників ООС/АТО 
 
 
 

Лист Міністерства у справах ветеранів, 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України від 
12.09.2019 № 2079/04/09.2-19 

Щомісяця 
до 01 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 
 

93. Надання Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг інформації щодо суб’єктів 
природних монополій 

Постанова Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 19.10.2017  № 1268 
«Про затвердження Порядку складання та 
ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів 
природних монополій» 

Щомісяця 
до 05 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 
 

94. Інформування Кабінету Міністрів 
України про державне майно, яке у 
процесі приватизації не увійшло до 
статутного капіталу господарських 
товариств  
 

Доручення Кабінету Міністрів України від 
14.01.2021 № 408/1/1-21 

Щомісяця 
до 10 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
 

95. Надання Українському інституту 
національної пам’яті відомостей про 
поховання загиблих учасників АТО на 
території Запорізької області 
 

Доручення Кабінету Міністрів України                
від 30.09.2014 № 30137/72/1-14 

Щомісяця 
до 10 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
 
 

96. Інформування Державного агентства з 
енергоефективності та енерго-
збереження  України  про  надання 
інформації щодо стану оснащеності 
будівель вузлами комерційного обліку 
комунальних послуг 
 

Лист Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження  
України від 14.12.2018 № 214-01/15/5-18 

Щомісяця 
до 10 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
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97. Інформування Державного агентства з 
енергоефективності та 
енергозбереження України щодо 
розробки місцевих програм 
здешевлення кредитів для населення 
впровадження енергоефективних 
заходів  
 

Лист Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження 
України від 16.12.2020 № 71-02/16/5-20 

Щомісяця 
до 10 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  

98. Інформування Міністерства розвитку 
громад та територій України  щодо 
обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах 
 
 

Лист Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 12.02.2021                 
№ 7/10.1/2059-21 

Щомісяця  
до 25 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
 

99. Інформування Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб щодо 
необхідності забезпечення житлом ВПО 

Лист Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб від 19.03.2018 № 22/5.1-
1036-18 

Щокварталу 
до 05 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
 

100. Інформування Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб щодо 
схвалення Стратегії інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб на 
впровадження середньострокових 
рішень щодо внутрішнього 
переміщення осіб на період до 2024 
року 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28.10.2021 1364-р «Про схвалення 
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб та впровадження середньострокових 
рішень щодо внутрішнього переміщення на 
період до 2024 року» 

Щокварталу 
до 15 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
 

101. Інформування ДУ «Фонд 
енергоефективності» щодо місцевих 
програм підтримки реалізації 
енергоефективних заходів в ОСББ 

Лист ДУ «Фонд енергоефективності» від 
06.12.2021 №01/13/899/21 

Щокварталу 
до 15 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
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102. Проведення аналізу ситуації щодо 

реалізації скрапленого газу населенню 
області для побутових потреб 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 
16.10.2014 № 570 «Про організацію та 
проведення біржових аукціонів з продажу 
нафти сирої, газового конденсату власного 
видобутку і скрапленого газу» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 

103. Інформування Міністерства розвитку 
громад та територій України про 
 фінансово-економічний стан 
підприємств житлово-комунального 
господарства (про фінансові результати 
і дебіторську та кредиторську 
заборгованість, стану розрахунків за 
енергоносії, даних про тарифи на 
житлово-комунальні послуги) 
 
 

Лист Міністерства розвитку громад та 
територій України від 22.05.2020                            
№ 7/10.4/8449-20 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 

104. Проведення моніторингу щодо роботи 
підприємств паливно-енергетичного 
комплексу в осінньо-зимовий період 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 09.06.2021  № 586-р «Про затвердження 
плану заходів з підготовки об’єктів паливно-
енергетичного комплексу та житлово-
комунального господарства України до 
осінньо-зимового періоду 2021/22 року та 
його проходження», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.07.2021 № 444 
«Про підготовку паливно-енергетичного 
комплексу та житлово-комунального 
господарства Запорізької області до осінньо-
зимового періоду 2021/2022року та його 
проходження» 
 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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105. Узгодження програми безпечного 
відключення електроживлення 
споживачам електричної енергії з метою 
отримання статусу захищеного 
споживача  

Постанова Кабінету Міністрів України                         
від 27.12.2018 № 1209 «Деякі питання 
постачання електричної енергії захищеним 
споживачам та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» 
 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 

106. Проведення роботи в межах 
повноважень щодо розгляду питань про 
встановлення тарифів, узгодження 
інвестиційних програм, планів розвитку 
підприємств паливно-енергетичного 
комплексу: ПАТ «Запоріжгаз», 
ПАТ «Запоріжжяобленерго», 
АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «НЕК   
«Укренерго» 
 

Постанова Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 
«Про затвердження Порядку проведення 
відкритого обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» зі змінами 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 

107. Моніторинг потужності котелень на 
альтернативних видах палива 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку 
та Методики проведення моніторингу та 
організація оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 

108. Моніторинг за кількісним та якісним 
показником наповнення 
загальнонаціональної Бази даних 
енергетичних та експлуатаційних 
характеристик будівель на основі 
Інформаційної системи 
енергомоніторингу 
 
 
 

Лист Міністерства розвитку громад та 
територій України від 31.07.2020                             
№ 7/29.1/13219-20 «Щодо автоматизації баз 
даних енергетичних та експлуатаційних 
характеристик будівель обласних державних 
адміністрацій» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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109. Проведення моніторингу ЕСКО-
договорів та стан продовження та 
прийняття міських програм 
співфінансування Урядової програми 
«теплих» кредитів та їх бюджетів 
(відшкодування відсотків/суми кредитів 
залученими фізичними особами на 
впровадження енергоефективних 
заходів) 
 
 

Лист Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження 
України від 16.12.2020 № 71-02/16/5-20 щодо 
розробки та прийняття регіональних та 
міських програм співфінансування Урядової 
програми «теплих» кредитів та поширення 
ринку енергосервісу для підвищення 
енергоефективності бюджетної сфери 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 

110. Проведення моніторингу наявності 
загроз у сфері захисту критичної 
інфраструктури 

Лист Ради національної безпеки і оборони 
України від 31.03.2020 № 843/14-05/2-20 «Про 
надання інформації щодо загроз у сфері 
захисту критичної інфраструктури» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 
 

111. Проведення моніторингу використання 
паливно-енергетичних ресурсів 
установами та організаціями місцевого 
бюджету. Впровадження 
енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів. Моніторинг економії 
використання паливно-енергетичних 
ресурсів провідними галузями 
економіки 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 24.07.2013 №669-р «Про затвердження 
плану заходів щодо виконання регіональних 
та місцевих програм підвищення 
енергоефективності» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 

112. Проведення моніторингу щодо заходів 
із впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26.04.2017 №732-р «Про затвердження 
плану заходів із впровадження систем 
енергетичного менеджменту в бюджетних 
установах» 
 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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113. Забезпечення популяризації 
інвестиційного потенціалу Запорізької 
області 

Підвищення інвестиційної привабливості 
області, залучення інвестицій, а також 
формування позитивного іміджу Запорізької 
області, як відкритого та перспективного 
регіону для інвестування та успішного 
ведення бізнесу 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Артур Бойко  

114. Оновлення електронної бази грантових 
програм та конкурсів за підтримки 
міжнародних фінансових організацій, 
актуальних для Запорізької області  
 

Залучення до участі у нових проектах 
міжнародної технічної допомоги, що 
сприятиме підвищенню інституційної  
спроможності об’єктів комунальної власності, 
здобуттю міжнародного досвіду, зменшенню 
навантаження на бюджет 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Артур Бойко   

115. Забезпечення ефективного 
функціонування механізму державно-
приватного партнерства в області  

Моніторинг ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства, що 
сприятиме поліпшенню інвестиційного 
клімату регіону, покращенню співпраці влади 
та бізнесу і підвищенню ефективності 
управління об’єктами державної і 
комунальної власності  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Артур Бойко   

116. Підготовка документації та організація 
роботи щодо здавання-приймання в 
експлуатацію завершених будівництвом 
об’єктів 
 

Введення об’єктів в експлуатацію та передача 
їх для подальшої експлуатації територіальним 
громадам 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 

117. Перевірка договірних цін та контрактів 
на виконання будівельно-монтажних 
робіт, закупівлю обладнання, надання 
послуг  
 

Для організації будівництва, фінансування 
виконаних робіт та наданих послуг  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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118. Здійснення контролю за ходом 
будівництва та вводом в експлуатацію 
планових об’єктів 
 

Забезпечення виконання робіт відповідно до 
затверджених проєктів та графіків виконання 
робіт  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 

119. Підготовка тендерної документації, 
проведення відкритих торгів, 
проведення процедури звітування та 
укладання прямих договорів на 
придбання товарів, робіт і послуг 
відповідно до законодавства у сфері 
публічних закупівель  
 

Закон України «Про здійснення державних 
закупівель»  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 

120. Створення страхового фонду 
документації  на введені в експлуатацію 
об’єкти  

Забезпечення органів виконавчої влади 
місцевого самоврядування  документацією 
для експлуатуючих  організацій  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 
 

121. Збір вихідних даних, необхідних для 
проєктування, оформлення договорів на 
виконання обстеження, проєктних 
(проєктно-вишукувальних) робіт, 
коригування проєктно-кошторисної 
документації та проведення експертизи 
проєктів будівництва 
 

Для своєчасного забезпечення будівництва 
якісною проєктною документацією, 
розробленою згідно з діючими нормамами, 
стандартами і правилами  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 

122. Аналіз стану об’єктів незавершеного 
будівництва та робота з представниками 
органів місцевого самоврядування з 
питань його подальшого використання 

Для зміни власника та прискорення 
подальшого використання об’єктів 
незавершеного будівництва 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків,  
Катерина Івашкевич 
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123. Підготовка пропозицій щодо розподілу 

інвестиційних програм і проєктів 
регіонального розвитку, що 
фінансуються у 2021 році за рахунок 
коштів усіх джерел фінансування, за 
кодами економічної класифікації та 
відповідно до щомісячного розпису 
 
 

Для забезпечення своєчасної організації робіт 
по будівництву та фінансуванню виконаних 
робіт  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 

124. Розробка, затвердження та погодження 
в установленому порядку титулів 
будівництва планових об’єктів, згідно з 
порядком затвердження титулів будов, 
будівництво яких здійснюється із 
залученням бюджетних коштів, або 
коштів підприємств державної 
власності  
 

Для організації будівництва та фінансування 
планових об’єктів 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 

125. Забезпечення узагальнення виконання 
плану заходів державної регіональної 
політики на підтримку децентралізації 
влади, здійснення моніторингу 
оцінювання спроможності 
територіальних громад 

Доручення Кабінету Міністрів України від 
31.05.2021 № 19111/1/1-21 щодо виконання 
рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 15.04.2021 «Про заходи державної 
регіональної політики на підтримку 
децентралізації влади», введеного в дію 
Указом Президента України від 29.04.2021            
№ 180/2021 
 

Протягом  
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олеся Пасько 

126. Забезпечення формування спроможних 
територіальних громад.  
Методично-консультативний супровід 
діяльності територіальних громад у 
зв’язку зі зміною адміністративно-
територіального устрою 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо впорядкування окремих 
питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування і районних 
державних адміністрацій»  
 

Протягом  
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олеся Пасько 
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127. Здійснення моніторингу розроблення та 
затвердження стратегічних документів у 
територіальних громадах 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 01.04.2014 № 333-р «Про схвалення 
Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні» 
 

Протягом  
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олеся Пасько 

128. Здійснення моніторингу прийнятих 
відповідними міськими, районними, 
обласною радами рішень з питань 
адміністративно-територіального 
устрою та моніторингу впровадження 
Кодифікатора адміністративно-
територіальних одиниць та територій 
територіальних громад 
 

Доручення Кабінету Міністрів України               
від 16.12.2020 № 50676/1/1-20 про 
відображення актуальної інформації в 
Кодифікаторі адміністративно-територіальних 
одиниць та територій територіальних громад; 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28.10.2021 № 1340-р «Про затвердження 
плану заходів із забезпечення впровадження 
Кодифікатора адміністративно-
територіальних одиниць та територій 
територіальних громад в діяльності 
міністерств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади» 
 

Протягом  
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олеся Пасько 

129. Здійснення методично-
консультативного супровіду діяльності 
територіальних громад 

Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації» 

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олеся Пасько 

130. Здійснення моніторингу розвитку 
інституту старост 

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розвитку 
інституту старост» 

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олеся Пасько 

131. Проведення внутрішніх аудитів 
відповідно до операційного (зведеного) 
плану діяльності внутрішнього аудиту 
на 2022 рік облдержадміністрації та 
стратегічного (зведеного) плану 
діяльності внутрішнього аудиту на 
2022-2024 роки облдержадміністрації з 

Підпункт 2 пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 
«Деякі питання здійснення внутрішнього 
аудиту та утворення підрозділів внутрішнього 
аудиту» (зі змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.12.2018                
№ 1062), Стандарт  7 «Планування діяльності 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Олена Пушкарьова 
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метою надання голові 
облдержадміністрації об`єктивних і 
незалежних висновків та рекомендацій 
щодо: функціонування системи 
внутрішнього  контролю та її 
удосконалення, запобігання фактам 
незаконного, неефективного та не 
результативного використання 
бюджетних коштів та інших активів, 
запобігання виникненню помилок чи 
інших недоліків у діяльності об`єктів 
внутрішнього аудиту  
 

внутрішнього аудиту, розділ ІІІ Стандартів 
внутрішнього аудиту, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 04.10.2011 
№ 1247 (зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства фінансів України від 14.08.2019 
№ 344), стаття 26 Бюджетного кодексу 
України 
 

132. Надання аудиторських висновків та  
рекомендацій за результатами 
проведення внутрішніх аудитів. 
Здійснення моніторингу впровадження 
аудиторських рекомендацій  
 

Стандарт 11 «Документування перебігу та 
результатів внутрішнього аудиту», стандарт 
12 «Моніторинг врахування рекомендацій за 
результатами внутрішнього аудиту» Розділу 
ІІІ Стандартів внутрішнього аудиту, 
затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 04.10.2011 № 1247 (зі змінами, 
внесеними наказом Міністерства фінансів 
України від 14.08.2019 № 344) 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Олена Пушкарьова 

133. Моніторинг організації та  проведення 
профілактичних рейдів (заходів)  

Закон України  «Про органи і служби у 
справах дітей  та спеціальні установи для 
дітей», постанова Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають в 
складних життєвих обставинах» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Антоніна Матвєєва 
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134. Організаційно-методичне керівництво 
та координаційно-аналітична робота 
щодо забезпечення функціонування 
закладів соціального захисту дітей, які 
знаходяться у відомчому 
підпорядкуванні Служби     у справах 
дітей облдержадміністрації 
 

Контроль та надання методичної допомоги Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Антоніна Матвєєва 

135. Координація роботи щодо створення 
сімей патронатних вихователів 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту прав 
дитини та надання послуги патронату над 
дитиною» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Антоніна Матвєєва 
 

136. Координація роботи щодо надання 
статусу дітям-сиротам і дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
влаштування дітей до сімейних форм 
виховання (усиновлення, 
опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу) 
 

Закон України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального 
захисту дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Антоніна Матвєєва 
 

137. Координація роботи щодо надання 
статусу дітям, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів  
 

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення 
соціального захисту дітей та підтримки сімей 
з дітьми» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Антоніна Матвєєва                  
 

138. Оцифрування архівних документів, 
створення цифрових фондів 
користування документами та надійних 
умов зберігання документів на 
електронних носіях, оприлюднення 
довідкового апарату до документів 
Національного архівного фонду 

Потреба прискорення адаптації архівної 
практики до «цифрової економіки» та 
«цифрового» суспільства 

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Тедєєв  
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139. Реалізація заходів галузевої Програми 
здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів 
Національного архівного фонду на 
2020-2024 роки 
 
 

Наказ Державного комітету архівів України 
від 13.11.2019 № 103 «Про затвердження 
Програми здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів НАФ на 2020-2024 
роки»  

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Тедєєв  
 

140. Здійснення заходів з організації 
широкого використання архівної 
інформації для задоволення наукових, 
соціальних і культурних потреб 
громадян 
 
 

Закон України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи» 
 

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Тедєєв  
 

141. Здійснення заходів з формування, 
обліку, забезпечення належних умов 
зберігання документів Національного 
архівного фонду 
 

Закон України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи» 
 

Протягом  
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Тедєєв  
 

ІІІ. Заходи щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2022 рік 
 

1. Публічне представлення інформації про 
виконання обласного бюджету за 2021 
рік 

Стаття 28 Бюджетного кодексу України 
 

До  
20 березня 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Медвідь  
 
 

2. Підготовка паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання  
 

Для здійснення контролю за цільовим та 
ефективним використанням бюджетних 
коштів та аналізом ефективності бюджетної 
програми 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
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3. Організація робіт на перехідних 
об`єктах будівництва, укладання 
додаткових угод до договорів на 2022 
рік 

Для забезпечення вводу в експлуатацію 
перехідних об`єктів у планові терміни  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 

ІV.  Засідання колегій, нарад, семінар-нарад структурного підрозділу 
 
1. Нарада з керівниками управлінь 

соціального захисту населення про 
пріоритетні напрями роботи на 2022 рік 

З метою організації роботи територіальних 
управлінь соціального захисту населення 
щодо реалізації державних програм та 
використання бюджетних коштів, 
спрямованих на соціальний захист ветеранів 
та осіб з інвалідністю 
 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 

2. Засідання регіональної комісії з питань 
діяльності підприємств та організацій 
громадських організацій осіб з 
інвалідністю у Запорізькій області 

Розпорядження голови облдержадміністрації       
від 20.12.2018 № 682 «Про створення 
регіональної комісії з питань діяльності 
підприємств та організацій громадських 
організацій осіб з інвалідністю у Запорізькій 
області, затвердження її складу та Положення 
про неї» зі змінами 
 

Березень 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 

3. Нарада з керівниками територіальних 
громад про актуальні питання 
організації надання соціальних послуг в 
територіальних громадах 
 

З метою організації виконання Закону 
України «Про соціальні послуги» 
 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 
 

4. Засідання регіональної експертної 
комісії з проведення експертної оцінки 
та присвоєння відповідного статусу 
суб’єктам племінної справи у 
тваринництві Запорізької області (в разі 
надходження заявок) 

З метою присвоєння відповідного статусу 
суб’єктам племінної справи у тваринництві 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Микола Вініченко  
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5. Проведення Всеукраїнської  
відеоконференції з питань збирання 
врожаю сільськогосподарських культур 
 

Для розвитку агропромислового комплексу 
Запорізької області 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Микола Вініченко  
 

6. Засідання обласної комісії з визначення 
суб’єктів господарювання на отримання 
фінансової підтримки для розвитку 
виноградарства, садівництва і 
хмелярства (у разі надходження заявок 
від підприємств) 

З метою відродження галузей садівництва та 
виноградарства 

Протягом 
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Микола Вініченко  
 

7. Засідання обласної робочої групи з 
питань координації дій постійно діючих 
оперативних груп з контролю за 
збереженням меліоративних систем і 
мереж водопостачання  (у наявності 
фактів демонтажу меліоративних 
систем) 
 

З метою недопущення знищення 
меліоративних фондів, запобігання діям щодо 
їх розкрадання та руйнації 

Протягом 
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Микола Вініченко  
 

8. Проведення  збору керівного складу 
області щодо підбиття підсумків роботи 
у сфері цивільного захисту за 2021 рік 
та визначення основних завдань  у 
зазначеній сфері на 2022 рік 

Згідно з проєктом плану  основних заходів 
цивільного захисту області на 2022 рік 

Січень-лютий Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов 
 
 

9. Щомісячна перевірка автоматизованої 
системи оповіщення цивільного захисту 
«Сигнал ВО» 
 

Згідно  з планом основних заходів з 
підготовки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ 
області на 2022 рік 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов 
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10. Засідання регіональної комісії з питань 
ТЕБ та НС  
 

За окремим планом роботи обласної комісії з 
питань ТЕБ та НС 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов 
 

11. Проведення навчання керівного складу і 
фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією заходів цивільного захисту 
в навчально-методичних центрах сфери 
цивільного захисту 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
23.10.2013  № 819 «Про затвердження 
Порядку проведення навчання керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань 
ЦЗ» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Андрій Булавінов 
 

12. Нарада з питань розгляду проєктно-
кошторисної документації на планові 
об`єкти  
 

Розгляд проєктних рішень, визначення якості і 
складу проєктної документації, отриманої від 
проєктних організацій та/або місцевих органів 
самоврядування, здійснення подальших 
заходів щодо усунення зауважень (у разі 
наявності) 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 

13. Проведення нарад на об`єктах 
будівництва області  
 

Для своєчасного вирішення нагальних питань 
організації будівництва та фінансування  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Івашкевич 
 
 

14. Засідання комісії з питань здійснення 
державного моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря та 
управління якістю атмосферного 
повітря в Запорізькій зоні 
 

Розгляд поточних питань, пов’язаних із 
проведенням моніторингу атмосферного 
повітря та управлінням якістю атмосферного 
повітря 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 
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15. Нарада з авто перевізниками з питань 
транспортного обслуговування 
населення області  
 

Підвищення рівня безпеки та якості 
перевезень на автомобільному транспорті  

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев 
 

16. Проведення засідання робочої групи з 
питання функціонування ринку 
пасажирських перевезень 
 
 

Виведення з ринку перевезень нелегальних 
перевізників 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев 
 

17. Засідання штабу протидії незаконній 
торгівлі нафтопродуктами та 
скрапленим газом на автозаправних 
станціях на території Запорізької 
області 
 
 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 05.03.2021 № 151 «Про створення штабу 
протидії незаконній торгівлі нафтопродуктами 
та скрапленим газом на автозаправних 
станціях на території Запорізької області», зі 
змінами 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев 
 
 

18. Нарада з розгляду проблемних питань 
промислового комплексу області та 
визначення шляхів їх вирішення 
 

Забезпечення стабільної роботи промислових 
підприємств області  

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Євген Чаплигін  
 

19. Засідання Комітету доступності 
інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфра-
структури 
 

Забезпечення та здійснення громадського 
контролю щодо відповідності житла, 
громадських і виробничих будинків вимогам 
чинних будівельних норм 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
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20. Засідання архітектурно-містобудівної 
ради при Управлінні містобудування та 
архітектури облдержадміністрації 
 

Закон України «Про архітектурну діяльність» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
 

21. Засідання консультативно-дорадчої 
ради з питань будівництва 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 01.06.2012 № 248 «Про створення 
консультативно-дорадчої ради з питань 
будівництва у Запорізькій області та 
затвердження її складу» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Билим 
 

22. Засідання Консультативної ради з 
питань охорони культурної спадщини  
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури та інформаційної політики 
облдержадміністрації  

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

23. Методичний практикум «Психологічні 
аспекти та індивідуальні методичні 
підходи в роботі з ансамблем 
викладачів» (дистанційно) 
 

Підвищення кваліфікації викладачів 
мистецьких шкіл 

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
 

24. Методичний практикум «Театральні 
постановки учнівських театральних 
колективів – важливий засіб 
самовираження» (дистанційно) 
 

Підвищення кваліфікації викладачів 
мистецьких шкіл 

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
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25. Семінар для уповноважених осіб у 
сфері охорони культурної спадщини 
райдержадміністрацій, сільських, 
селищних, міських рад 
 

Підвищення кваліфікації спеціалістів органів 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань охорони культурної 
спадщини 
 

Лютий Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
 

26. Обласний вебінар «Інклюзія в 
мистецькій освіті. Педагогічні та 
психологічні аспекити роботи 
викладача з учнями, що мають особливі 
освітні потреби» (дистанційно) 
 

Підвищення кваліфікації викладачів 
мистецьких шкіл 

Лютий Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
 

27. Засідання Координаційної ради 
громадських об’єднань національних 
меншин  
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури та інформаційної політики 
облдержадміністрації 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
 

28. Засідання Ради релігійних організацій 
при голові обласної державної 
адміністрації 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури та інформаційної політики 
облдержадміністрації 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
 

29. Вебінар «Сучасні стратегії підтримки та 
розвитку читання» 
 

Підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
 

30. Засідання за круглим столом для 
заступників директорів по роботі з 
дітьми, завідуючих районними, 
міськими бібліотеками для дітей, 
дитячими відділами обслуговування ЦБ, 

Підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
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бібліотеками для дітей ТГ «Бібліотекар, 
автор, читач: спілкування, 
взаєморозуміння, співпраця» 
(в онлайн режимі) 
 

 

31. Засідання колегії Департаменту 
культури та інформаційної політики 
облдержадміністрації 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури та інформаційної політики 
облдержадміністрації 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 
 

32. Онлайн-наради Департаменту охорони 
здоров`я облдержадміністрації з 
керівниками департаменту охорони 
здоров’я Запорізької міської ради, 
відділів охорони здоров’я Бердянської 
та Мелітопольської міських рад,  
закладів охорони здоров’я області  
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
охорони здоров`я облдержадміністрації 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Олексій Кулинич  
 

33. Всеукраїнський 3-денний PlayМарафон 
«Діяльнісний підхід крокує Україною» 

Забезпечення дотримання чинного 
законодавства про освіту в межах 
повноважень Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Людмила Бухаріна 

34. Засідання колегії Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації  

Забезпечення дотримання чинного 
законодавства про освіту в межах 
повноважень Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 

Лютий Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Людмила Бухаріна 
 

35. Проведення обласного етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Указ Президента України від 30.09.2010                 
№ 927/2010 «Про заходи щодо розвитку 
системи виявлення та підтримки обдарованих 
і талановитих дітей та молоді» 

Лютий – 
березень 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Людмила Бухаріна 
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36. Засідання колегії Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Згідно з  планом роботи Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Лютий Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Наталія Власова  
 

37. Засідання обласної студентської ради 
  

Згідно з  планом роботи Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Наталія Власова  
 

38. Засідання обласної ради трудової 
молоді  

Згідно з  планом роботи Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Наталія Власова  
 

39. Засідання координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання  

Згідно з  планом роботи Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Наталія Власова  
 

40. Організація та проведення 
короткострокового тематичного 
семінару для начальників служб у 
справах дітей райдержадміністрацій, 
сільських, селищних, міських рад 
територіальних громад, закладів 
соціального захисту дітей з актуальних 
питань розвитку галузі 
  
 
 

Підвищення кваліфікації та надання 
методичної допомоги 

 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Антоніна Матвєєва 
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41. Засідання колегії Державного архіву 
Запорізької області 

З метою погодженого вирішення питань, що 
належать до компетенції Державного архіву 
Запорізької області 
 

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Тедєєв  
 

42. Засідання Науково-методичної ради 
Державного архіву Запорізької області 

Розгляд питань організації, визначення 
основних напрямів та оцінки результатів 
науково-дослідної та методичної роботи 
Державного архіву Запорізької області 
 

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Тедєєв  
 

43. Засідання експертно-перевірної комісії 
Державного архіву Запорізької області 

Розгляд результатів перевірок установ-джерел 
формування Національного архівного фонду; 
розгляд інструкцій з діловодства, положень 
про архівні підрозділи, експертні комісії, 
номенклатур справ, описів справ, актів про 
вилучення документів для знищення, 
представлених установами, архівними 
установами райдержадміністрацій та міськрад 
міст обласного значення 
 
 

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олександр Тедєєв  
 

V. Організаційно-масові заходи 
 

1. Проведення комплексної перевірки 
організації контролю за виконанням 
документів та виконавської дисципліни у 
Запорізькій райдержадміністрації  

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації  від 17.04.2015 № 121 «Про 
порядок здійснення контролю та перевірки 
виконання документів у Запорізькій обласній 
державній адміністрації» (зі змінами), від 
13.12.2021 № 825 «Про проведення 
комплексних перевірок у 2022 році»  
 

Протягом 
кварталу  

Заступники голови 
облдержадміністрації,  
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
апарат 
облдержадміністрації  

2. Засідання обласної координаційної ради з 
питань розвитку підприємництва 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації  від 03.02.2021 № 53 «Про 
обласну координаційну раду з питань 
розвитку підприємництва» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Юлія Маш’янова 
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44

3. Засідання робочої групи при Запорізькій 
обласній державній адміністрації щодо 
вирішення проблемних питань діяльності 
суб’єктів малого підприємництва 

Розпорядження голови облдержадміністрації                 
від 06.04.2021 № 225 «Про робочу групу при 
Запорізькій обласній державній адміністрації 
щодо вирішення проблемних питань 
діяльності суб’єктів малого підприємництва» 
  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Юоія Маш’янова 
 
 

4. Організація та проведення новорічних і 
різдвяних свят у підвідомчих інтернатних 
установах системи соціального захисту 
населення  
 

З метою відзначення Державних свят Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей  
 

5. Засідання обласної тристоронньої 
соціально-економічної ради  

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 11.07.2012 № 320 «Про створення 
обласної тристоронньої соціально-
економічної ради, затвердження складу 
представників від облдержадміністрації, її 
секретаріату та Положення про неї» 

Лютий  Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей  

6. Проведення обласного конкурсу 
«Господиня свого краю» 

На виконання Комплексної цільової 
програми оздоровлення, сімейної, гендерної 
політики та протидії торгівлі людьми в 
Запорізькій області на 2022-2026 роки 

Березень  Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей  
 

7. Засідання комісії з питань надання 
адресної грошової допомоги громадянам, 
які опинилися в складних життєвих 
обставинах 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 09.04.2020 № 148 "Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених 
в обласному бюджеті для надання адресної 
грошової допомоги громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах» 
 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей  
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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8. Засідання обласної комісії з визначення 
статусу постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
20.01.1997 № 51 «Про затвердження порядку 
видачі посвідчень особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

У разі 
звернення 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей  
 

9. Засідання обласної комісії з питань 
погашення заборгованості з заробітної 
плати (грошового забезпечення) та 
соціальних виплат, додержання 
мінімальних гарантій в оплаті праці та 
легалізації заробітної плати 

Відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.03.2018  № 147 
«Про створення обласної комісії з питань 
погашення заборгованості з заробітної плати 
(грошового забезпечення) та  соціальних 
виплат, додержання мінімальних гарантій в 
оплаті праці та легалізації заробітної плати, а 
також затвердження її складу та Положення 
про неї»  
 

За окремим 
планом-
графіком 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Катерина Кривошей 

10. Проведення громадських слухань у 
процесі громадського обговорення 
планованої діяльності суб’єктів 
господарювання, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля 
 

Громадське обговорення у процесі оцінки 
впливу на довкілля проводиться з метою 
виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості до 
планованої діяльності. 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Сергій Карпій 

11. Відео флеш-моб до Дня Соборності 
України «Любіть Україну» 
 

Відзначення державного свята – Дня 
Соборності України на високому 
організаційно-творчому рівні, активізація 
патріотичного виховання населення області 
 

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

12. Заходи до Дня Героїв Крут «Служимо 
народу України!» 
 

Активізація патріотичного виховання молоді 
області 

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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13. Відбірковий обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» 
 

Популяризація творчої спадщини                         
Т.Г. Шевченка, активізація виховної і 
патріотичної роботи серед учнівської молоді 
області 
 

Січень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

14. Фестиваль фільмів національно-
культурних товариств 
 

Пропаганда традицій національних громад 
Запорізького краю засобами кінематографії 

Лютий Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

15. Виставка робіт учнів переможців та 
учасників відбіркового обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» 
 

Виявлення обдарованої молоді та сприяння 
розкриттю її творчої індивідуальності в 
образотворчому мистецтві 

Лютий Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

16. Обласний конкурс солістів-вокалістів та 
вокальних ансамблів «Чернігівські зорі», 
Чернігівська селищна рада 
 

Розвиток вокального жанру, підтримка 
кращих аматорських вокальних колективів 
та окремих виконавців області 
 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

17. Міжнародний конкурс – фестиваль 
дитячого та юнацького виконавського 
мистецтва «Акорди Хортиці»  

Виявлення музично обдарованої молоді та 
сприяння розкриттю її творчої 
індивідуальності, обміну досвідом з питань 
педагогіки та виконавства  

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

18. Всеукраїнський тиждень дитячого 
читання 

Пропаганда кращих літературних надбань 
серед дітей та юнацтва 
 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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19. Фестиваль-конкурс на вищу театральну 
нагороду Придніпров’я «Січеславна» 
 

Розвиток театрального мистецтва регіону, 
підтримка професійних театральних 
колективів, підвищення професійного рівня 
творчого складу театрів 
 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

20. Проведення моніторингу електронних та 
друкованих ЗМІ 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури та інформаційної діяльності 
облдержадміністрації на 2022 рік 

Щоденно Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

21. Підготовка та проведення брифінгів 
(прес-конференцій) голови та заступників 
голови облдержадміністрації, керівників 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури та інформаційної діяльності 
облдержадміністрації на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

22. Забезпечення висвітлення діяльності 
облдержадміністрації на веб-порталі 
облдержадміністрації та у засобах 
масової інформації 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури та інформаційної діяльності 
облдержадміністрації на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 
 

23. Інформаційний супровід заходів, 
пов’язаних з поточною діяльністю 
керівництва та структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
 
 
 
 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури та інформаційної діяльності 
облдержадміністрації на 2022 рік 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 
 



 
Продовження додатка 
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24. Організаційна робота з відзначення: 
Новорічних та Різдвяних Свят, 
Водохреща 
(01-19.01.2022); 
Дня Соборності України (22.01.2022); 
Міжнародного дня рідної мови 
(21.02.2022); 
Міжнародного дня прав жінок і миру 
(08.03.2022); 
Дня української національної культури 
(09.03.2022); 
Міжнародного Дня театру (27.03.2022). 
 
 

Заклади культури та мистецтва області Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Владислав Мороко  
 

25. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Ефективна взаємодія 
викладача й студента в умовах змішаного 
навчання в закладах вищої та фахової 
передвищої освіти» 
 

Забезпечення дотримання чинного 
законодавства про освіту в межах 
повноважень Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 

Березень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Людмила Бухаріна 
 

26. Фінал міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 
Шевченка 

Забезпечення дотримання чинного 
законодавства про освіту в межах 
повноважень Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Людмила Бухаріна 
 
 

27. Фінал Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика 

Забезпечення дотримання чинного 
законодавства про освіту в межах 
повноважень Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Людмила Бухаріна 
 
 



 
Продовження додатка 
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28. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року» 

Забезпечення дотримання чинного 
законодавства про освіту в межах 
повноважень Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Людмила Бухаріна 
 
 

29. Проведення експертної оцінки 
відповідності стандартам акредитації 
закладів охорони здоров’я  

Акредитація закладів охорони здоров’я 
відповідно до наказу Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації від 06.01.2021 
№ 4 «Про акредитаційну та експертну 
комісії Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Олексій Кулинич 
 
 

30. Інформаційно-просвітницькі заходи в 
рамках щомісячного заходу «День  
територіальних громад» 

Концепція реформування місцевого 
самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 01.04.2014 № 333-р 
 

Протягом 
кварталу 

Керівник апарату 
облдержадміністрації, 
Олеся Пасько 

31. Відкритий Чемпіонат області - XXVІІ 
Міжнародний турнір з боротьби греко-
римської пам'яті Є. Трухіна серед юніорів 
2001-2003 р.н.    

Згідно з планом роботи Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Січень  Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Наталія Власова  
 
 

32. Чемпіонат України серед кадетів  з 
боротьби греко-римської (ІV ранг) 
 

Згідно з планом роботи Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Січень  Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Наталія Власова  
 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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33. Спортивно-масові заходи згідно з 
календарем  Управління молоді, фізичної 
культури  та спорту облдержадміністрації 

Згідно з планом роботи Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Наталія Власова  
 
 

34. Обласна селекторна нарада з питань 
стану справ у галузі житлово-
комунального господарства області  

Згідно з планом роботи Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації  
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
 
 

35. Засідання комісії з питань розробки 
механізмів щодо відселення мешканців з 
житлових будинків, розташованих на                    
о. Хортиця на ділянці для будівництва 
автотранспортної магістралі через                      
р. Дніпро 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації  
 

Протягом 
кварталу  

(у разі 
звернення) 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
 

36. Нарада з розгляду проблемних питань 
діяльності підприємств паливно-
енергетичного комплексу області та 
визначення шляхів їх вирішення 
 

Забезпечення стабільної роботи підприємств 
паливно-енергетичного комплексу області 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Віталій Литвиненко  
 

37. Організаційне забезпечення заходів до 
Дня Соборності України, Дня 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав, вшанування 
Героїв Небесної Сотні  
 
 

За дорученням керівництва облдерж-
адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Володимир Марчук 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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38. Інформаційний супровід заходів, 
пов’язаних з поточною діяльністю 
керівництва та структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
 

За дорученням керівництва облдерж-
адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Володимир Марчук 
 
 

39. Проведення єдиних днів інформування 
населення області  

Указ Президента України від 17.02.2001                   
№ 101/2001 «Про удосконалення діяльності 
органів виконавчої влади з питань 
інформування населення області» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Володимир Марчук 
 
 

40. Вивчення попиту населення на 
транспортні перевезення для оптимізації 
автобусної маршрутної карти  
 

Зміні попиту населення на транспортні 
перевезення внаслідок адміністративно-
територіальної реформи  

Протягом 
кваратлу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев 
 
 

41. Проведення конкурсів з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом 
 

Забезпечення потреб населення у 
перевезеннях громадським транспортом 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев  
 

42. Проведення моніторингу стану 
обслуговування внутрішньообласних 
автобусних маршрутів загального 
користування 

Підвищення рівня безпеки та якості 
перевезень на автомобільному транспорті 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев  
 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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43. Запровадження GPS-моніторингу руху 
внутрішньообласного автотранспорту 

Рішення обласної ради від 07.10.2021 № 26 
«Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільного транспорту в Запорізькій 
області на 2019-2022 роки, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 
14.03.2019 № 34 (зі змінами)» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Роман Пісарев  
 

44. Організація візитів іноземних делегацій 
до Запорізької області 
 

Згідно  з Положенням про Управління 
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності облдержадміністрації  

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків, 
Артур Бойко  
 

 
______________________________ 

 

 

Керівник апарату            
               Зінаїда БОЙКО  


