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І. Заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань розвитку Київської області на 2019 рік 

 

 

1.1. Активізація процесу створення об’єднаних територіальних громад, поступове досягнення їх фінансової самодостатності 
 

 

Проведення зустрічей та надання 
консультацій щодо реалізації Закону 
України „Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”  
 

Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII 
„Про добровільне об’єднання територіальних 
громад” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 

 

Аналіз звернень 
сільських/селищних/міських рад 
Київської області щодо відповідності 
Конституції та законам України 
проектів рішень про добровільне 
об’єднання територіальних громад та 
підготовка висновків або роз’яснень 

Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII 
„Про добровільне об’єднання територіальних 
громад” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 
 
 
 
 

 

Аналіз пропозицій щодо внесення змін 
до Перспективного плану формування 
територій громад Київської області 

Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII 
„Про добровільне об’єднання територіальних 
громад” 
 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 
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Підготовка звітів для Міністерства 
розвитку громад та територій України 
про реалізацію в Київській області 
Закону України „Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” 
 

Положення про департамент містобудування 
та архітектури Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації від 
16.03.2018 № 150 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 

 

Проведення фінансового аналізу 
спроможності місцевих бюджетів 
(обласного, районних, міських (міст 
обласного значення) та бюджетів ОТГ) 
щодо розвитку соціальних послуг у 
громадах 
 

Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII 
„Про добровільне об’єднання територіальних 
громад”, рішення Київської обласної ради            
від 27.04.2018 № 402-21-VIІ „Про 
затвердження Обласної комплексної програми 
підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 
„Щаслива родина - успішна країна” до 2022 
року” 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Розробка та забезпечення виконання 
Стратегії надання якісних соціальних 
послуг, орієнтованих на задоволення 
потреб населення ОТГ 
 

Положення про службу у справах дітей та сім’ї 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 19.03.2018 № 152 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Вивчення ресурсу регіону та 
можливість утворення служб у справах 
дітей та сім’ї у структурі виконавчих 
органів об’єднаних територіальних 
громад 
 

Положення про службу у справах дітей та сім’ї 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 19.03.2018 № 152 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Інформаційна підтримка питань 
впровадження політики децентралізації 
(акредитація представників засобів 
масової інформації на участь у 
тематичних заходах, розміщення 
тематичних матеріалів на офіційних 
веб-сайтах райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міст обласного 
значення), соціальних мережах)  
 
 

Закон України від 24.12.2015 № 917-VIII  
„Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
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1.2. Продовження модернізації інфраструктури з метою впровадження новітніх енергоефективних технологій та зниження 
витрат на енергоресурси у закладах бюджетної сфери та домогосподарствах 

 

Висвітлення заходів, спрямованих на 
стимулювання підвищення 
енергоефективності та впровадження 
енергоощадних технологій (акредитація 
представників засобів масової 
інформації на участь у тематичних 
заходах, розміщення тематичних 
матеріалів на офіційних веб-сайтах 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів 
(міст обласного значення), соціальних 
мережах тощо) 
 

Положення про департамент комунікацій та 
взаємодії з громадськістю Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 20.12.2018 № 731 
 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

1.3. Активізація роботи щодо поліпшення інвестиційної привабливості та бізнес-клімату області, створення умов для 
залучення іноземних інвестицій 

 

 

Проведення тематичних круглих столів, 
семінарів, навчань, зустрічей для 
представників малого та середнього 
підприємництва 
 

Положення про департамент економічного 
розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 29.03.2019 № 198 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Проведення тренінгів для представників 
місцевих органів виконавчої влади і 
місцевого самоврядування з питань 
розвитку малого середнього 
підприємництва 
 

Положення про департамент економічного 
розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 29.03.2019 № 198 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Розвиток партнерства між бізнесом та 
закладами освіти шляхом проведення 
спільних заходів, поширення інформації 
про успішні практики молодіжного 
підприємництва, проведення відкритих 
лекцій та інформаційних подій для 
молоді за участі успішних підприємців 
Київщини 
 

Положення про департамент економічного 
розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 29.03.2019 № 198 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 
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Часткове відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього 
підприємництва за пріоритетними 
напрямами розвитку підприємництва 

Положення про департамент економічного 
розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 29.03.2019 № 198 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Оцінка поточного стану та визначення 
шляхів досягнення встановленого рівня 
розвитку системи надання 
адміністративних послуг 
 

Положення про департамент економічного 
розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 29.03.2019 № 198 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Проведення Європейського тижня 
підприємництва 
 
 

Положення про департамент економічного 
розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 29.03.2019 № 198 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Збір інформації про проекти розвитку 
сільськогосподарських підприємств, які 
потребують інвестицій 
 

Положення про департамент агропромислового 
розвитку Київської облдержадміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 04.08.2018 № 216 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 

 

1.4. Збільшення обсягів та підвищення якості робіт з модернізації транспортної та інженерної інфраструктури області з 
метою підвищення надійності роботи об’єктів життєзабезпечення області 
 

 

Приведення розпорядчих документів у 
відповідність до нової редакції Порядку 
проведення конкурсу на перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.02.2018 № 180 
 

Постанова Кабінету Міністрів України  
від 07.02.2018 № 180 „Про внесення змін до 
Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Сасін В.В. 
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Прийом документів від перевізників 
Київщини щодо продовження строку дії 
договорів з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального 
користування, що відносяться до 
компетенції Київської 
облдержадміністрації 
 

Постанова Кабінету Міністрів України             
від 03.12.2008 № 1081 „Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Сасін В.В. 
 
 
 
 
 
 

 

1.5. Забезпечення стабільними, якісними та безпечними послугами із перевезення пасажирським автомобільним 
транспортом мешканців Київщини 

 

 

Проведення перевірок дотримання 
умов договорів, укладених Київською 
облдержадміністрацією з 
перевізниками, які здійснюють 
перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, 
що відносяться до компетенції 
Київської облдержадміністрації 
 

Постанова Кабінету Міністрів України             
від 03.12.2008 № 1081 „Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Сасін В.В. 
 
 
 
 
 
 

 

1.6. Впровадження в області загальнодержавних реформ у галузі охорони здоров'я з метою створення умов для поступового 
наближення рівня життя мешканців області до загальноєвропейських стандартів щодо якості та доступності медичного 
обслуговування 

 

 

Впровадження в області 
загальнодержавних реформ у галузі 
охорони здоров’я, створення єдиного 
медичного простору eHealth, 
відпрацювання механізму дії 
державних фінансових гарантій 
надання медичних послуг та лікарських 
засобів 
 
 
 
 

Закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII 
„Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення” 

листопад Кучер В.А., 
Лоскутова І.В. 
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Впровадження в області загальнодер-
жавних реформ у галузі охорони 
здоров'я з метою створення умов для 
поступового наближення рівня життя, 
підписання декларацій про вибір 
лікарів з надання первинної медичної 
допомоги „Лікар для кожної сім’ї” 
 

Положення про департамент охорони здоров’я 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови 
Київської обласної державної адміністрації від 
05.07.2017 № 350  

листопад Кучер В.А., 
Лоскутова І.В. 

 

Підвищення доступності та якості 
надання медичних послуг в сільській 
місцевості, створення умов для 
поступового наближення рівня життя 
мешканців області до 
загальноєвропейських стандартів 
 

Закон України від 14.10.2017 № 2206-VIII 
„Про підвищення доступності та якості 
медичного обслуговування у сільській 
місцевості” 

листопад Кучер В.А., 
Лоскутова І.В. 

 

Зміна організаційно - правової форми 
закладів охорони здоров’я 

Закон України від 06.04.2017 № 2002-VIII 
„Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів 
охорони здоров’я” 
 

листопад Кучер В.А., 
Лоскутова І.В. 

 

Висвітлення основних напрямів 
реформування системи охорони 
здоров'я. Акредитація представників 
ЗМІ на тематичні заходи, розміщення 
тематичних матеріалів на офіційних 
сайтах РДА, МВК (міст обласного 
значення), соціальних мережах  
 

Положення про департамент комунікацій та 
взаємодії з громадськістю Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 20.12.2018 № 731 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

1.7. Ефективна система утилізації твердих побутових відходів та забезпечення населення області якісною питною водою 
 

 

Збір та узагальнення інформації щодо 
першочергових заходів у сфері 
поводження з твердими побутовими 
відходами 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 08.11.2017 № 820-р „Про схвалення 
Національної стратегії управління відходами 
в Україні до 2030 року” 
 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
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Забезпечення своєчасного реагування 
на електронні звернення громадян, 
отриманих за допомогою сервісу 
„Інтерактивна мапа сміттєзвалищ” 

 

Положення про департамент екології та 
природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 22.02.2018 № 94 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 

 

1.8. Запровадження нових модернізованих механізмів надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми   

Перспективне планування методичної 
роботи Київського обласного 
інформаційно-ресурсного, методичного 
центру „Родина”  

Рішення Київської обласної ради  
від 10.10.2018 № 493-23-VII „Про зміну назви  
та затвердження Положення про Київський  
обласний центр опіки дитини у новій 
редакції” 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Запровадження механізму надання 
соціальних послуг дітям та сім’ям з 
дітьми на основі процедури 
соціального замовлення 
 

Положення про службу у справах дітей та 
сім’ї Київської обласної державної  
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 19.03.2018 № 152 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Розробка та запровадження процедури 
здійснення супервізій, у тому числі 
психологічних, для суб’єктів соціальної 
роботи, які надають послуги сім’ям та 
дітям 
 

Положення про службу у справах дітей та 
сім’ї Київської обласної державної  
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 19.03.2018 № 152 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Заходи щодо вдосконалення соціальної 
роботи та введення посади фахівців із 
соціальної роботи з розрахунку 1 
фахівець на 5 тисяч населення з 
урахуванням результатів оцінки потреб 
адміністративно-територіальних 
одиниць області та забезпечення їх 
технічним оснащенням 
 
 

Положення про службу у справах дітей та 
сім’ї Київської обласної державної  
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 19.03.2018 № 152 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
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1.9. Забезпечення соціальними послугами та надання соціально-правового захисту дітей з інвалідністю та осіб з їх числа  

Забезпечення надання соціальних 
послуг „денний догляд” та „догляд 
вдома” на рівні територіальних громад 
області для дітей з інвалідністю 
підгрупи А 
 

Положення про службу у справах дітей та 
сім’ї Київської обласної державної  
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 19.03.2018 № 152 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Створення мережі будинків 
підтриманого проживання для дітей з 
інвалідністю та осіб з їх числа 
 

Положення про службу у справах дітей та 
сім’ї Київської обласної державної  
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 19.03.2018 № 152 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

1.10. Розвиток системи національно-патріотичного виховання 
 

ІV відкритий міський фестиваль 
народного мистецтва „Обухівський 
шитий рушник” у рамках відзначення 
107-ої річниці від дня народження 
поета - земляка Андрія Малишка 
(м. Обухів) 
 

Положення про управління культури, 
національностей та релігій Київської обласної 
державної адміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 05.06.2018 № 343 
 

14 
листопада 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Мітинги-реквієм пам’яті жертв 
голодомору 1932-1933 року в Україні 

Положення про управління культури, 
національностей та релігій Київської обласної 
державної адміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 05.06.2018 № 343 
 
 
 
 
 
 

22 
листопада 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
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Обласна пошукова акція „Герої серед 
нас. Сучасні захисники України” 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 16.04.2013 № 162 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Урок пам’яті „Допоки пам’ять в серці 
не згасає” щодо трагічних подій на Україні 
під час Голодомору 1932 – 1933 років  

Положення про департамент освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 16.04.2013 № 162 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Обласний етап Всеукраїнської 
туристсько-краєзнавчої експедиції 
„Моя Батьківщина – Україна” 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 16.04.2013 № 162 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Акція-флешмоб „Walk for Freedom” до 
Дня Гідності і Свободи 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 16.04.2013 № 162 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Екскурсія лідерів органів учнівського 
самоврядування до Верховної Ради 
України 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 16.04.2013 № 162 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Здійснення заходів національно-
патріотичного характеру з метою 
підвищення культури дітей, розвитку їх  
здібностей та привернення уваги 
інститутів громадянського суспільства 
до вирішення проблем дітей 
 

Рішення Київської обласної ради від 
27.04.2018 № 402-21-VIІ „Про затвердження 
Обласної комплексної програми підтримки 
сім’ї та забезпечення прав дітей „Щаслива 
родина - успішна країна” до 2022 року” 
 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
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Висвітлення у засобах масової 
інформації про запобігання пропаганді 
в засобах масової інформації культу 
насильства, жорстокості і бездуховності 
та інших матеріалів, що заперечують 
суверенність Української держави. 
Акредитація представників ЗМІ на 
тематичні заходи, розміщення 
тематичних матеріалів на офіційних 
сайтах РДА, МВК (міст обласного 
значення), соціальних мережах  
 

Положення про департамент комунікацій та 
взаємодії з громадськістю Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 20.12.2018 № 731 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

1.11. Заходи щодо реалізації програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  
та осіб з їх числа 
 

 

Робота над створенням мережі „малих 
групових будинків” для тривалого 
проживання та догляду дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
 

Положення про службу у справах дітей та 
сім’ї Київської обласної державної  
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації від 
19.03.2018 № 152 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Робота над організаційними питаннями 
щодо створення в Київській області 
притулку для осіб, які постраждали від 
насильства 
 

Постанова Кабінету Міністрів України               
від 22.08.2018 № 658 „Про затвердження 
Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі” 
 
 
 
 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
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1.12. Реалізація принципів реформування освітньої системи області відповідно до Національної стратегії реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки 
 

 

Впровадження проекту „Розробка і 
впровадження регіонального плану 
стосовно збільшення обсягів надання 
послуг з догляду на сімейній основі 
(реформування інтернатних закладів) у 
Київській області” 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 29.12.2017                      
№ 646 „Про затвердження Регіонального 
плану розвитку системи надання соціальних 
послуг для дітей та сімей з дітьми та 
реформування закладів інституційного 
догляду у Київській області на 2017-2026 
роки” 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Запровадження інституту наставництва 
для роботи з дітьми, які виховуються в 
закладах інституційного догляду, з 
метою їх підтримки та підготовки до 
самостійного життя  
 

Положення про службу у справах дітей та 
сім’ї Київської обласної державної  
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації від 
19.03.2018 № 152 

 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Забезпечення виконання регіонального 
плану розвитку системи надання 
соціальних послуг для дітей та сімей з 
дітьми та реформування закладів 
інституційного догляду 

Положення про службу у справах дітей та 
сім’ї Київської обласної державної  
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації від 
19.03.2018 № 152 

 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

1.13. Реалізація принципів реформування освітньої системи області відповідно до Концепції державної політики  
у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” 
 

 

Презентація кращих практик 
реформування закладів освіти області в 
мережі Інтернет, соціальних мережах 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 16.04.2013 № 162 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Координація діяльності місцевих 
органів управління освітою та 
організаційний супровід проведення 
моніторингу дослідження стану 
освітньої системи районів та міст, ОТГ 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Аналіз контингенту спеціальних 
закладів, підготовка рекомендацій щодо 
реінтеграції  

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Реалізація заходів щодо виконання 
Закону України „Про освіту” та 
упровадження Концепції „Нова 
українська школа”:  

- продовження створення освітніх 
округів, опорних закладів; 

-  продовження апробації 
Державного стандарту у 3х 
класах, впровадження у 1-2 
класах Державного стандарту 
початкової освіти;  

- розвиток мережі ІРЦ та 
інклюзивних закладів освіти; 

- продовження забезпечення 
облаштування 1 класів. 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Висвітлення заходів, спрямованих на 
реформування освітньої системи.  
Акредитація представників ЗМІ на 
тематичні заходи, розміщення 
тематичних матеріалів на офіційних 
сайтах РДА, МВК (міст обласного 
значення), соціальних мережах  
 
 

Положення про департамент комунікацій та 
взаємодії з громадськістю Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 20.12.2018 № 731 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
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1.14. Інклюзивна освіта  

Розширення мережі інклюзивних груп 
у дошкільних навчальних закладах та 
інклюзивних класів у загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Забезпечення наступності в роботі із 
запровадження інклюзивного навчання 
у закладах дошкільної, загальної 
середньої освіти, професійної 
(професійно-технічної) освіти 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Забезпечення архітектурної 
доступності приміщень, створення 
сучасного освітнього простору в 
закладах освіти за принципами 
універсального дизайну та розумного 
пристосування 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Реінтеграція з інтернатних закладів 
учнів з позитивною динамікою 
розвитку в сім'ї та організацію 
навчання за місцем проживання   

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Надання допомоги інклюзивно-
ресурсним центрам області з питань 
організації та проведення комплексних 
оцінок дітей з особливими освітніми 
потребами, консультаційної роботи з 
педагогами та батьками 
 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Науково-практичний семінар 
„Індивідуалізація і диференціація 
викладання як врахування 
індивідуальних особливостей кожної 
дитини ” для фахівців інклюзивно-
ресурсних центрів області 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Проведення консультативної роботи 
педагогічним працівникам закладів 
освіти з питань надання корекційно-
розвиткових послуг дітям з 
особливими освітніми потребами, які 
здобувають освіту в умовах 
інклюзивного навчання в закладах 
загальної середньої та дошкільної 
освіти 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Висвітлення на офіційних сайтах РДА, 
МВК (міст обласного значення), 
соціальних мережах питання 
інклюзивного навчання з метою 
формування толерантного ставлення до 
дітей з особливими освітніми 
потребами 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

 
ІІ. Питання для внесення на розгляд сесії обласної ради 

 

 

Про внесення змін до рішення 
Київської обласної ради „Про обласний 
бюджет Київської області на 2019 рік” 
 
 
 
 
 

статті 23,78 Бюджетного кодексу України листопад Татаренко В.І.  
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Про внесення змін до Програми 
будівництва, реконструкції та ремонту 
об’єктів інфраструктури Київської 
області на 2016-2020 роки 

Положення про департамент регіонального 
розвитку Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації         
від 25.07.2019 № 443 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Кравчук В.В. 

 

Про затвердження Програми розвитку 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення у 
Київській області на 2019-2023 роки 

Положення про департамент регіонального 
розвитку Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації         
від 25.07.2019 № 443 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Кравчук В.В. 

 

Про схвалення проекту змін до 
Київської обласної Програми розвитку 
фізичної культури і спорту „Київщина 
спортивна” на 2017-2020 роки 
 

Положення управління фізичної культури і 
спорту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 18.04.2017 № 193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю.. 
Тимофєєв С.О. 
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Про затвердження проекту Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Київської області на 2020 рік 
 
 

Положення про департамент економічного 
розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 29.03.2019 № 198 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Про затвердження проекту Стратегії 
розвитку Київської області на період 
2021-2027 років 
 

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” 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Про затвердження Обласної програми 
розвитку культури Київської області  
на 2020-2022 роки та Програми 
підтримки і розвитку театрального та 
музичного мистецтва Київської області 
на 2020-2022 роки 
 

Положення про управління культури, 
національностей та релігій Київської обласної 
державної адміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 05.06.2018 № 343 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

 
ІІІ. Питання для внесення на розгляд засідання колегії облдержадміністрації 

 

 

Про розгляд проекту рішення „Про 
обласний бюджет Київської області на 
2020 рік” 
 

стаття 75,76 Бюджетного кодексу України листопад Татаренко В.І.  

Про підсумки соціально-економічного 
та культурного розвитку Київської 
області за 9 місяців 2019 року 
 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 26.08.2016 № 359 „Про затвердження 
Регламенту Київської обласної державної 
адміністрації” 
 
 
 
 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 
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Про розгляд проекту Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Київської області на 2020 
роки 
 

Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV„Про 
місцеві державні адміністрації” 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Про розгляд проекту Стратегії розвитку 
Київської області на період 2021-2027 
років 

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” 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 
 

 

 

ІV. Заходи за участю голови Київської обласної державної адміністрації 
 

 

„Земельний форум Київщини” з 
розгляду питань запровадження ринку 
землі та здійснення земельної реформи 
в Україні (Білоцерківський 
національний аграрний університет, 
пл. Соборна, 8/1, м. Біла Церква) 
 

Положення про департамент агропромислового 
розвитку Київської облдержадміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 04.08.2018 № 216 
 

01  
листопада 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 

 

Спільна молитва за сиріт  
(м. Біла Церква) 

Програма розвитку творчого потенціалу та 
культурного простору Київської області на 
2017-2019 роки затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 19.05.2017 
№ 315-14-VII) 
 

06 
листопада 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В., 
Ткач П.Р. 
 

 

Обласні заходи з нагоди відзначення 
Всеукраїнського Дня працівників 
культури та майстрів народного 
мистецтва, Дня української писемності 
та мови 

Указ Президента України від 30.12.2013 № 
717/2013 „Про Всеукраїнський день 
працівників культури та майстрів народного 
мистецтва та Дня української писемності та 
мови” 
 
 

09 
листопада 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В., 
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Обласні урочисті заходи до 
Дня Свободи і Гідності України 

Указ Президента України від 30.12.2011  
№ 1209/2011 „Про День Свободи і Гідності 
України” 

21 
листопада 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В., 
 

 

Урочисті заходи з нагоди професійного 
свята „Дня працівників сільського 
господарства” 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

листопад 

 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 

 

Висвітлення загальнообласних заходів 
на офіційних веб-сайтах, соціальних 
мережах 
 

Положення про департамент комунікацій та 
взаємодії з громадськістю Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 20.12.2018 № 731 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

 
V. Питання для вивчення в оперативному порядку 

 

 

Забезпечення контролю за виконанням 
доручень голови облдержадміністрації 
та надання методичної допомоги під 
час проведення контрольних заходів 
(перевірок) 

Положення про управління внутрішнього 
аудиту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                  
від 03.05.2017 № 243 
 
 

листопад Скоробогатько Д.В.  

Здійснення моніторингу врахування 
рекомендацій перевірених об’єктів 
управлінням внутрішнього аудиту 
облдержадміністрації 

Положення про управління внутрішнього 
аудиту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                  
від 03.05.2017 № 243 
 

листопад Скоробогатько Д.В.  

Проведення перевірок та аудиту 
діяльності районних державних 
адміністрацій Київської області та 
структурних підрозділів Київської 
облдержадміністрації  

Положення про управління внутрішнього 
аудиту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                  
від 03.05.2017 № 243 
 

листопад Скоробогатько Д.В. 
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Про реалізацію заходів у межах 
бюджетної програми „Державний фонд 
регіонального розвитку” 

Положення про департамент регіонального 
розвитку Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації         
від 25.07.2019 № 443 
 

листопад Назаренко Д.Ю.,  
Кравчук В.В. 

 

Про експлуатаційне утримання доріг 
загального користування місцевого 
значення Київської області 

Положення про департамент регіонального 
розвитку Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації         
від 25.07.2019 № 443 
 

листопад Назаренко Д.Ю.,  
Кравчук В.В. 

 

Про стан реалізації проектів 
будівництва амбулаторій у сільській 
місцевості за рахунок коштів субвенції 
з державного бюджету 
 

Положення про департамент регіонального 
розвитку Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації         
від 25.07.2019 № 443 
 

листопад Назаренко Д.Ю.,  
Кравчук В.В. 

 

Щотижневий моніторинг щодо стану 
реалізації проектів та заходів, що 
фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ 
 

Положення про департамент регіонального 
розвитку Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації         
від 25.07.2019 № 443 
 

листопад Назаренко Д.Ю.,  
Кравчук В.В. 

 

Здійснення робочих поїздок 
керівництва департаменту екології та 
природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації до районів 
Київської області 
 

Положення про департамент екології та 
природних ресурсів Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської обл- 
держадміністрації від 22.02.2018 № 94 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 
 
 

 

Про екологічну ситуацію, що склалась 
на території Узинської ОТГ 
Білоцерківського району  

Положення про департамент екології та 
природних ресурсів Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської обл- 
держадміністрації від 22.02.2018 № 94 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
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Про екологічну ситуацію, що склалась 
в селі Підгірці Обухівського району 
Київської області у зв’язку з 
діяльності ТПВ № 5 

Положення про департамент екології та 
природних ресурсів Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської обл- 
держадміністрації від 22.02.2018 № 94 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 
 
 
 

 

Розгляд та опрацювання матеріалів 
щодо видачі дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами, 
обліку підприємств, установ, 
організацій та громадян-підприємців  

Постанова Кабінету Міністрів України  
від 13.03.2002 № 302 „Про затвердження 
порядку проведення та оплати робіт, 
пов’язаних з видачею дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами, обліку 
підприємств, установ, організацій та 
громадян-підприємців, які отримали такі 
дозволи” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 
 
 

 

Опрацювання матеріалів та 
проведення реєстрації звіту 
проведення інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин на 
підприємстві 
 

Наказ Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки 
України від 10.02.1995 № 7 „Про 
затвердження Інструкції про зміст та 
порядок складання звіту проведення 
інвентаризації викидів забруднюючих 
речовин на підприємстві” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 
 
 

 

Підготовка щомісячного 
інформаційно-аналітичного огляду 
стану довкілля у Київській області 

Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 31.03.2017 № 150 „Про 
затвердження Порядку взаємодії Міністерства 
екології та природних ресурсів України з 
обласними, Київською і Севастопольською 
міськими державними адміністраціями з 
питань охорони навколишнього природного 
середовища” 

 
 
 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
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Комісійний розгляд проблемних питань 
Київської області на засіданнях 
постійно діючої комісії з питань 
поводження з відходами, 
використання, охорони природних 
ресурсів та навколишнього 
середовища у Київській області 
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 26.03.2019 № 190 
„Про постійно діючу комісію з питань 
поводження з відходами, використання, 
охорони природних ресурсів та 
навколишнього середовища у Київській 
області” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 
 
 

 

Визначення величин фонових 
концентрацій забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря 

Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 30.07.2001 № 286 „Про 
затвердження Порядку визначення величин 
фонових концентрацій забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 
 
 

 

Замовлення робіт із розроблення 
паспортів водних об’єктів та 
погодження їх в Державному агентстві 
водних ресурсів України 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 30.01.2019 № 37 
„Про впорядкування здійснення деяких 
функцій Київською обласною державною 
адміністрацією” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 
 
 
 

 

Забезпечення утримання територій 
населених пунктів у належному стані, 
їх санітарного очищення, збереження 
об’єктів загального користування та 
створення умов, сприятливих для 
життєдіяльності населення 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання 
проведення щорічної акції «За чисте 
довкілля» та дня благоустрою територій 
населених пунктів» 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Король Г.М. 

 

Забезпечення послугами оздоровлення 
та відпочинку дітей, особливо тих, які 
потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI „Про 
оздоровлення та відпочинок дітей” 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 

 

Надання комплексу соціальних послуг 
особам, які постраждали від торгівлі 
людьми, та сприяння їх 
працевлаштуванню 
 

Закон України від 20.09.2011 № 3739 - VI 
„Про протидію торгівлі людьми” 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
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Надання допомоги постраждалим від 
насильства, в тому числі гендерно- 
зумовленого насильства через мережу 
центрів надання такої допомоги, а 
також надання допомоги усім особам, 
які постраждали від насильства та 
звернулись до відповідного суб’єкта 
(суб’єктів) 
 

Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII  
„Про запобігання та протидію домашньому 
насильству” 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 

 

Раннє виявлення, облік та охоплення 
соціальними послугами сімей з дітьми 
(зокрема ромських сімей), які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах 
 

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III 
„Про охорону дитинства” 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 

 

Забезпечення послугами оздоровлення 
та відпочинку вихованців дитячих 
будинків сімейного типу, прийомних 
дітей з батьками-вихователями та 
прийомними батьками та їхніми 
власними дітьми 
 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI 
„Про оздоровлення та відпочинок дітей” 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 

 

Розробка та впровадження системи 
заходів популяризації наставництва з 
метою реалізації державної політики 
щодо підготовки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
до самостійного життя 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
16.03.2017 № 148 „Деякі питання здійснення 
патронату над дитиною”  

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
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Організація та проведення освітньо-
просвітницьких заходів, спрямованих 
на поширення гендерних знань, 
рівності, подолання гендерних 
стереотипів та недискримінації шляхом 
поширення рекламно-інформаційних 
матеріалів соціального спрямування 
щодо протидії дискримінації за 
ознакою статі 
 

Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV 
„Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків” 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 

 

Висвітлення на офіційних веб-сайтах, 
облдержадміністрації, управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, офіційній 
сторінці управління в соціальній 
мережі Facebook запланованих та 
реалізованих культурно-мистецьких, 
релігійних, просвітницьких заходів та 
подій 
 

Положення про управління культури, 
національностей та релігій Київської обласної 
державної адміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 05.06.2018 № 343 
 

листопад 
 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

 

Про стан виконання Програми 
підтримки і розвитку театрального та 
музичного мистецтва Київської області 
на 2019-2021 роки  
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 04.10.2018 № 557 
„Про схвалення проекту Програми підтримки 
і розвитку музичного мистецтва Київської 
області на 2019-2021 роки” 
 

листопад 
 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

 

Забезпечення впровадження 
Електронного моніторингу базової 
мережі публічних бібліотек Київської 
області 
 

Наказ Міністерства культури України  
від 02.10.2015 № 780 „Про впровадження 
Електронного моніторингу базової мережі 
публічних бібліотек” 
 
 
 
 
 
 
 

листопад 
 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
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Про стан виконання Програми розвитку 
творчого потенціалу та культурного 
простору Київської області на 2017-
2019 роки 
 

Рішення Київської обласної ради                         
від 19.05.2017 № 315-14-VIІ „Про 
затвердження Програми розвитку творчого 
потенціалу та культурного простору 
Київської області на 2017-2019 роки” 
 

листопад 
 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

 

Проведення засідань Консультативної 
ради з питань охорони культурної 
спадщини управління культури, 
національностей та релігій Київської 
облдержадміністрації 
 

Положення про управління культури, 
національностей та релігій Київської обласної 
державної адміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 05.06.2018 № 343 
 

листопад 
 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

 

Моніторинг окремих питань діяльності 
органів освіти (за окремим планом) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням  голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Виїзд до закладів освіти новостворених 
об'єднаних територіальних громад та 
надання консультативної допомоги 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Здійснення моніторингу стану 
діяльності закладів освіти приватної та 
обласної комунальної власності, 
надання консультативної допомоги (за 
окремим графіком) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Про стан відшкодування коштів за 
збитки, пов’язані із знищенням тварин 
у зв’язку із захворюванням на 
африканську чуму свиней 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 
 
 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
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Проведення аналізу роботи зі звернень 
громадян на предмет наявності ознак 
порушень прав сільськогосподарських 
товаровиробників, незаконного 
поглинання та захоплення підприємств 
аграрного сектора економіки 
 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Здійснення моніторингу щодо 
забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами господарств області 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Збір інформації про хід збирання 
сільськогосподарських культур по всіх 
категоріях господарств 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Здійснення моніторингу щодо 
забезпечення мінеральними добривами 
господарств області  

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Здійснення моніторингу щодо 
придбання аграрними підприємствами 
області сільськогосподарської техніки 
 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 
 
 
 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
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Здійснення моніторингу щодо наявної  
сільськогосподарської техніки у 
агропромислових підприємств 
Київської області 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Здійснення моніторингу щодо 
забезпечення господарств області 
засобами захисту рослин 
 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Збір та узагальнення інформації щодо 
обробітку ґрунту під посів озимих 
культур під урожай 2020 року 
 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 
 

 

Збір та узагальнення інформації щодо 
посіву озимих культур під урожай 2020 
року 
 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 
 

 

Підготовка інформації щодо обсягів 
компенсації грошової вартості 
власникам знищених тварин в 
епізоотичних осередках по АЧС 
 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 
 

 

Про стан будівництва спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям та 
тренажерним обладнаням, 
передбачених Київською обласною 
програмою розвитку фізичної 
культури і спорту „Київщина 
спортивна” на 2017-2020 роки 
 

Положення управління фізичної культури і 
спорту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 18.04.2017 № 193 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
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Узагальнення та підготовка звітних 
матеріалів стосовно виконання плану 
заходів на 2019 рік із запровадження 
оздоровчої рухової активності серед 
населення Київської області 
 

Положення управління фізичної культури і 
спорту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 18.04.2017 № 193 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
 

 

Узагальнення та підготовка звітних 
матеріалів стосовно проведення  
щорічного оцінювавання фізичної 
підготовленності населення України в 
Київській області у 2018 році 

Положення управління фізичної культури і 
спорту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 18.04.2017 № 193 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
 

 

Перевірка роботи райдержадміністрацій 
та міськвиконкомів (міст обласного 
значення) з питань звернень громадян 
 

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР 
„Про звернення громадян” 
 

листопад Храпач О.В., 
Сергеєв А.О. 
 
 

 

Підготовка робочих поїздок до 
Київської області керівництва держави, 
центральних органів виконавчої влади 
 

Регламент Київської обласної державної 
адміністрації, затверджений розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                    
від 26.08.2016 № 359 
 

листопад Храпач О.В., 
Стойко О.М. 
 
 
 

 

Підготовка нарад із керівниками 
апаратів райдержадміністрацій, 
керуючими справами виконкомів 
міських рад (міст обласного значення) 

Регламент Київської обласної державної 
адміністрації, затверджений розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                    
від 26.08.2016 № 359 
 

листопад Храпач О.В., 
Стойко О.М. 

 

Організація роботи з питань 
підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців 
обласної та районних державних 
адміністрацій у 2019 році  
 
 
 
 
 

Закон України від 10.12.2015  
№ 889-VIII „Про державну службу” 

листопад Храпач О.В., 
Олійник С.І. 
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Організація проведення засідань 
конкурсних комісій на зайняття 
вакантних посад державної служби в 
Київській обласній державній 
адміністрації 
 

Постанова Кабінету Міністрів України  
від 25.03.2016 № 246 „Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби” 
 
 

листопад Храпач О.В., 
Олійник С.І. 
 

 

 
VІ. Перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації, 

хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю 
 

 

 
6.1. Законів України: 

 

 

Закон України від 23.04.1991 № 987-ХІІ „Про свободу совісті та релігійні організації” листопад 
 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ „Про охорону навколишнього природного 
середовища” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 
 

 

Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ „Про військовий обов’язок і військову 
службу” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 

 

Закон України від 25.06.1992 № 2494-ХІІ „Про національні меншини в Україні” листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закон України від 15.12.1993 № 3691- XII „Про племінну справу в тваринництві” листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Закон України від 16.11.1992 № 2782-XII „Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ „Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні”  
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 
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Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII „Про фізичну культуру і спорт” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
 

 

Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР „Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей” 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР „Про бібліотеки і бібліотечну справу” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закон України від 29.06.1995 № 249/95-ВР „Про музеї та музейну справу” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР „Про туризм” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР „Про звернення громадян” 
 

листопад Храпач О.В., 
Сергеєв А.О. 
 

 

Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР „Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 
масової інформації” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР „Про кінематографію” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV„Про оренду землі” листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV „Про місцеві державні адміністрації” 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 
 

 

Закон України від 08.06.2000 № 1805-III „Про охорону культурної спадщини” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
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Закон України від 22.06.2000 № 1841-III „Про позашкільну освіту” листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III „Про охорону дитинства”  
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б., 
Ткач П.Р. 
 

 

Закон України від 18.03.2004 № 1626-IV„Про охорону археологічної спадщини” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV „Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”        
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Закон України від 05.04.2007№ 877-V „Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Закон України від 04.09.2008 № 375-VI „Про оздоровлення та відпочинок дітей” листопад Кучер В.А. 
Ткач П.Р. 
 

 

Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI „Про культуру” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI „Про доступ до публічної інформації” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI „Про регулювання містобудівної діяльності” 
 

листопад Свищева С.І., 
Назаренко Д.Ю., 
Киреєва В.С., 
Плащенко Є.М. 
 

 

Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII „Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України” 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Закон України від 09.04.2015 № 320-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного 
контролю та удосконалення містобудівного законодавства” 
 

листопад 
 

Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 

 

Закон України від 09.02.2017 № 1851-VIII „Про внесення змін до деяких законів 
України щодо добровільного приєднання територіальних громад” 
 

листопад 
 

Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 

 

Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII „Про оцінку впливу на довкілля” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 

 

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII „Про освіту” листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Закон України від 07.12.2017 № 2229-ІІІ „Про запобігання та протидію домашньому 
насильству” 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 

 

Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII „Про стратегічну екологічну оцінку” листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 

 

Закон України від 10.07.2018 № 2496-VIII „Про основні принципи та вимоги до 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII „Про забезпечення функціонування 
української мови як державної” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

 
6.2. Указів Президента України: 
 

 

Указ Президента України від 25.05.2004 № 576/2004 „Про невідкладні заходи щодо 
завершення погашення заборгованості із заробітної плати” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Указ Президента України від 23.05.2005 № 838 „Про заходи щодо дальшого розвитку 
природно-заповідної справи в Україні” 
 
 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
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Указ Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 „Про заходи щодо сприяння 
розвитку пластового (скаутського) руху в Україні” 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 
 

 

Указ Президента України від 14.08.2009 № 611/2009 „Про додаткові заходи щодо 
розвитку природно-заповідної справи в Україні” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
 

 

Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 „Про питання щодо забезпечення 
реалізації прав дітей в Україні” 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 

 

Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 „Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б., 
Попатенко М.М. 
 

 

Указу Президента України від 22.01.2016 № 17 „Про заходи з відзначення 100-річчя 
подій Української революції 1917-1921 років” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016 „Про Національну стратегію з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року „Рухова активність - 
здоровий спосіб життя - здорова нація” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 

 

Указу Президента України від 26.11.2016 № 523 „Про заходи у зв’язку з 85-ми 
роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу” 
в Київській області 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Указ Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 „Про Концепцію вдосконалення 
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на                           
2017-2020 роки” 
 

листопад Кучер В.А., 
Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
Золотоверх І.В. 
Попатенко М.М. 
 

 

Указ Президента України від 31.05.2018 № 156 „Про невідкладні заходи щодо 
зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного 
культурного простору України” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
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Указ Президента України від 30.01.2019 № 22/2019 „Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 

 

 

Указ Президента України від 26.04.2019 № 169/2019 „Про внесення змін до Указу 
Президента України від 11.02.2016 № 44„ Про шефську допомогу військовим 
частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України ” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 

 

 

Указ Президента України від 11.05.2019 № 214/2019 „Про додаткові заходи щодо 
державної підтримки сім'ї, охорони материнства, батьківства та дитинства” 
 

листопад Кучер В.А.. 
Рогова В.Б. 

 

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 „Про Стратегію національно-
патріотичного виховання” 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М.,  
Рогова В.Б. 
 
 

 

Указ Президента України від 29.07.2019 № 558 „Про деякі заходи щодо поліпшення 
доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг” 

листопад Кучер В.А. 
Рогова В.Б. 
 

 

 
6.3. Доручень Президента України: 
 

 

Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/637щодо забезпечення прав і 
законних інтересів дитини в Україні 
  

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 

 

Доручення Президента України від 22.04.2011 № 1-1/768 щодо медіа-планування заходів  
із висвітлення діяльності облдержадміністрації 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Доручення Президента України від 10.04.2012 № 1-1/839 „Про запровадження 
періодичних зустрічей з керівниками місцевих релігійних організацій з метою 
сприяння у вирішенні актуальних питань діяльності цих організацій” 
 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
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6.4. Доручень Адміністрації Президента України: 
 

 

Доручення Адміністрації Президента України від 19.03.2010 № 41-01/24 „Про 
інформування Адміністрації Президента України щодо плану основних публічних 
заходів діяльності Київської облдержадміністрації на наступний за поточним 
тиждень” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Доручення Адміністрації Президента України від 25.06.2010 № 9-12/1604 „Про 
питання підготовки щомісячної доповіді Президенту України щодо ситуації у регіоні” 
 

листопад Свищева С.І., 
Кучер В.А., 
Вишня Я.В., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Доручення Адміністрації Президента України від 05.02.2016 № 03-01/255 „Про вжиття 
заходів із сприяння реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України щодо 
відбору громадян на військову службу за контрактом” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 

 

 

Доручення Адміністрації Президента України від 04.12.2017 № 04-01/4140 „Про 
реалізацію виконання низки завдань за результатами п’ятого засідання Ради 
регіонального розвитку від 20.03.2017” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Кравчук В.В., 
Жердєва І.М. 
 

 

 
6.5. Постанов Кабінету МіністрівУкраїни: 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку 
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження 
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 „Про затвердження 
порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку 
підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі 
дозволи” 
 
 

листопад  Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 „Про затвердження 
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 
 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 „Про затвердження 
Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 „Про затвердження 
Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування 
деяким категоріям громадян” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 „Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 
виноградарства, садівництва і хмелярства” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 „Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Сасін В.В. 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 „Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка” 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 „Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та 
осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях санаторно-курортним лікуванням” 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 „Про затвердження 
порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

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

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

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” 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1045 „Про затвердження 
Порядку щорічного оцінювавання фізичної підготовленності населення України” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 „Про затвердження 
Порядку подання декларації про відходи та її форми” 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 „Про затвердження 
Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2016-2020 роки” 

листопад Кучерук В.А., 
Попатенко М.М. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 „Деякі питання 
санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 „Про Інклюзивно-
ресурсний центр”  

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 „Про затвердження 
Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів” 
 
 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 „Про затвердження 
Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106 „Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання 
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 110 „Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 „Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, 
аквакультури (рибництва)” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 130 „Деякі питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” у 2019 
році” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 „Про затвердження 
Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального 
паралічу” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 „Питання українського 
правопису” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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6.6. Доручень Кабінету Міністрів України: 
 

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 № 48164/1/1-05 „Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 03.04.2009 № 18191/1/1-09 „Про 
забезпечення реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 
громадянського суспільства” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 
 

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 07.06.2010 № 32208/1/1-10 до листа 
Міжнародної федерації фонографічної індустрії та Американської асоціації рекордингової 
індустрії від 21.05.2010 про співробітництво 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 
 

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 12.09.2013 № 1821/817/1-13 щодо 
доповідної записки заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України 
Авксентьєва Ю.А. від 06.09.2013 стосовно удосконалення роботи органів виконавчої 
влади з проведення консультацій з громадськістю 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Доручення Кабінету Міністрів України  від 17.03.2014 №7726/1/1-14 щодо 
інформування Кабінет Міністрів України про найбільш важливі соціально-економічні 
та основні суспільно-політичні події 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 18960/1/1-14 щодо 
доповідної записки Міністра Кабінету міністрів Семерака О.М. від 19.05.2014 
стосовно вжиття заходів у випадку проведення протестних зібрань біля Будинку 
Уряду  
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 30.09.2014 № 30137/72/1-14 „Про подання  
звіту до Українського інституту національної пам’яті щодо загиблих учасників 
антитерористичної операції, похованих на території Київської області, та створення 
секторів військових поховань” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 

 

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 16.06.2015 № 18248/72/1-15 щодо 
резонансних суспільно-політичних подій 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
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Доручення Кабінету Міністрів України від 30.03.2017 № 11894/1/1-17 „Про лист 
Асоціації міст України від 23.03.2017 № 5-109 щодо вирішення питань місцевого 
самоврядування” 
 

листопад 
 

Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 05.03.2018 № 87750/1-18 „Про надання 
інформації стосовно найбільш актуальних проблемних питань розвитку регіону” 
 

листопад Свищева С.І., 
Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О., 
Вишня Я.В. 
 

 

 
6.7. Розпоряджень Кабінету Міністрів України: 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 236-р „Про затвердження 
плану заходів щодо формування громадської культури та підвищення рівня толерантності 
 у суспільстві” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 605 „Про затвердження 
плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в 
українське суспільство на період до 2020 року” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 701-р „Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації в Київській області Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 
року” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 року № 588-р „Щодо 
питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції” 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р „Про заходи з 
увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року” в Київській області 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р „Деякі питання 
реформування державного управління України” 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 954-р „Про 
затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, 
виховання поваги до них у суспільстві” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р „Про схвалення 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти „Нова українська школа” на період до 2029 року” 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 638-р „Про реалізацію 
правопросвітницького проекту „Я маю право!” у 2017-2019 роках” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 743 „Про затвердження 
плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2017-2020 роки” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М., 
Попатенко М.М. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 831-р „Питання  
управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, 
підпорядкованими Міністерству освіти і науки” 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р „Про затвердження 
плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 541-р „Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності в Україні на період до 2025 року „Рухова активність - здоровий 
спосіб життя - здорова нація” на 2019 рік 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1076-р „Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік” 
 

листопад Аксенов І.М. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №35-р „Про затвердження 
плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 37-р „Про затвердження 
плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в 
Україні на 2019-2020 роки” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №83-р „Про затвердження 
плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської 
інтеграції на 2018-20121 роки” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

 
6.8. Наказів міністерств: 
 

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.04.2000 № 50 
„Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 
 

 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 „Про 
затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

 

Наказ Міністерства транспорту України від 16.07.2004 № 642 „Про затвердження Правил 
безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Сасін В.В. 
 

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 07.07.2011 № 108 „Про затвердження Типового положення про 
архітектурно-містобудівні ради” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 
 

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 № 290 „Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації”  
  

листопад Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 
 

 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 17.11.2011 № 629 „Про затвердження Положення про сертифікат племінних 
(генетичних) ресурсів та зразків форми сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
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Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 13.06.2012 № 358 „Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів 
племінної справи у тваринництві” 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 
 
 
 
 
 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної 
академії наук України від 11.09.2014 № 344/197(зі змінами) „Про присвоєння 
відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві за результатами 
державної атестації” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.01.2015               
№ 31„Про утворення Ради з питань розробки проекту Єдиної комплексної стратегії 
розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015-2020 роки” 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2015 № 234 
„Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної 
справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної 
роботи в галузі бджільництва” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 № 1436 „Про затвердження 
Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітньому просторі” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 „Про затвердження 
Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у 
молодіжній сфері” (зі змінами) 
 

листопад Кучер ВА., 
Попатенко М.М. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 405 „Про затвердження 
плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 
2020 року” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2016 № 560 „Порядок прийому 
для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території України” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 № 697 „Порядок прийому 
для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є 
територія проведення антитерористичної операції” 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.03.2018 № 148 
„Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної 
підтримки  тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, 
аквакультури (рибництва) та форм відповідних документів” (із змінами) 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.06.2018 № 810 „Про 
затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації 
психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих 
учасників Революції Гідності” 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 676 „Про затвердження 
Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти” 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831 „Про затвердження  
Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами  до спеціальних 
закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти” 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2018 № 863 „Про проведення 
експерименту всеукраїнського рівня „Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення інтегрованого курсу „Природничі науки” для 10-11 класів 
закладів освіти загальної середньої освіти” на серпень 2018 - жовтень 2022 роки” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 923 „Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у 
Новій українській школі” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 924 „Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого 
класу у Новій української школі” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109 „Про деякі питання 
документів про загальну середню освіту” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2019 № 415 „Про деякі питання 
організації у 2019 році підвищення кваліфікації педагогічних працівників і зв’язку із 
запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти „Нова українська школа” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Наказ Міністерства юстиції України від 22.08.2019 №2633/5 „Про затвердження Плану 
заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я 
маю право!» у 2020-2022 роках” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 

 

 
6.9. Розпоряджень голови Київської облдержадміністрації: 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 25.12.2015 № 508 „Про план 
заходів щодо увічнення пам’яті захисників України у Київській області на період до 
2020 року” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 29.02.2016 № 56 „Про 
шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії 
України в Київській області” (зі змінами від 21.08.2017 № 445) 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 
 

 

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації  
від 07.06.2017 № 312 „Про внесення зміни до розпорядження голови Київської  
обласної державної адміністрації від 24 травня 2017 року № 281” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 
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Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 20.06.2017 № 331 „Про 
затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді 
України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Київській 
області на період до 2020 року” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 28.08.2017 № 473 „Про 
координаційну раду з питань розвитку фізичної культури і спорту в Київській 
області” 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 29.12.2017 № 646 „Про 
затвердження Регіонального плану розвитку системи надання соціальних послуг для 
дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду у Київській 
області на 2017-2026 роки” 
 

листопад Кучер В.А., 
Ткач П.Р. 
 
 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 29.12.2017 № 655 „Про 
затвердження щорічного обласного плану заходів щодо реалізації „Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 
роки” 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 10.08.2018 №440 „Про 
схвалення проекту змін до Київської обласної програми розвитку фізичної культури та 
спорту „Київщина спортивна” на 2017-2020 роки” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 30.01.2019 №37 „Про 
впорядкування здійснення деяких функцій Київською обласною державною 
адміністрацією” 
 

листопад Свищева С.І., 
Киреєва В.С 
 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 30.01.2019 № 38 „ Про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту Київської області на 2019 
рік” 
 
 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Аксенов І.М. 
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Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 18.03.2019 № 148 „Про 
утворення оперативного штабу з питань захисту прав сільськогосподарських 
товаровиробників, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств 
аграрного сектору економіки при Київській обласній державній адміністрації” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 19.03.2019 № 150 „Про 
затвердження складу ради з вирішення проблемних питань розвитку 
агропромислового комплексу Київської області” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 22.04.2019 № 238 „Про 
затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у Київській області Дня пам’яті 
та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці 
вигнання нацистів з України” 
 

листопад Кучер В.А., 
Назаренко Д.Ю., 
Золотоверх І.В., 
Жердєва І.М. 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 29.04.2019 № 304 „Про 
схвалення доопрацьованого проекту Програми розвитку системи освіти Київської 
області на 2019-2021 роки” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 17.07.2019 № 434 „Про 
організацію та проведення в Київській області призову громадян України на строкову 
військову службу в термін з 01 жовтня по 31 грудня 2019 року” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 
 

 

Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 03.09.2019 №499 „Про 
затвердження Положення про службові посвідчення посадових осіб, державних 
службовців та працівників апарату Київської  облдержадміністрації” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Храпач О.В. 
Жердєва І.М.,  
Олійник С.І. 
 

 

 
6.10. Доручень голови Київської облдержадміністрації: 
 

 

Доручення голови Київської облдержадміністрації від 10.01.2014 № 2-1 „Про 
дотримання громадського порядку і громадської безпеки під час проведення на 
території Київської області масових спортивних заходів” 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Доручення голови Київської облдержадміністрації від 20.05.2016 № 39-1 „Щодо 
оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Доручення голови Київської облдержадміністрації від 07.07.2016 № 47-1 „Про 
забезпечення виконання Територіальної угоди між Київською обласною державною 
адміністрацією, Спільним представницьким органом об’єднань організацій 
роботодавців Київської області та Київською обласною радою профспілок на 2016-
2020 роки” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
 

 

Доручення голови Київської облдержадміністрації від 18.08.2016 № 70-1 „Щодо 
організації роботи з питань розміщення інформаційних матеріалів на офіційному               
веб-сайті Київської облдержадміністрації” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Жердєва І.М. 
 

 

Доручення голови Київської облдержадміністрації від 19.01.2017 № 8-1 „Щодо 
основних заходів із залучення громадян на військову службу за контрактом” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Дорофеєв М.О. 

 

Доручення голови Київської облдержадміністрації від 06.09.2017 № 48-2„Про стан 
фінансування та освоєння коштів обласного бюджету” 
 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
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VIІ. Питання для внесення на розгляд колегій структурних підрозділів облдержадміністрації 

 
 

 

 
Державний архів Київської області 

 

 

Про забезпечення віддаленого доступу 
до довідкового апарату в Державному 
архіві Київської області 

Положення про Державний архів Київської 
області, затверджене розпорядженням голови 
Київської обласної державної адміністрації  
від 16.03.2018 № 149 
 

листопад Кучер В.А., 
Каменєва С.А. 

 

Про стан виконання Державним 
архівом Київської області у 2019 році 
завдань, визначених актами і 
дорученнями Президента України, 
Кабінету Міністрів України у сфері 
державної кадрової політики 
 

Положення про Державний архів Київської 
області, затверджене розпорядженням голови 
Київської обласної державної адміністрації  
від 16.03.2018 № 149 
 

листопад Кучер В.А., 
Каменєва С.А. 

 

 
VІІІ. Надання практичної і методичної допомоги 

райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) 
 

 

Вивчення діяльності та надання 
методичної і практичної допомоги 
бібліотечним працівникам, що 
обслуговують юнацтво Миронівської 
централізованої бібліотечної системи 
на тему „Інноваційні форми та методи 
виховання екологічної культури 
юнацтва та молоді” 
 
 
 
 
 

Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР 
„Про бібліотеки і бібліотечну справу”  

03 
листопада 

Кучер В.А. 
Золотоверх І.В. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/32/95-%D0%B2%D1%80
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Вивчення діяльності та надання 
методичної і практичної допомоги 
бібліотечним працівникам, що 
обслуговують юнацтво, Бориспільської 
міської централізованої бібліотечної 
системи на тему „Специфіка 
формування та використання 
книжкового фонду з питань мистецтва” 
 

Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР 
„Про бібліотеки і бібліотечну справу”  

13 
листопада 

Кучер В.А. 
Золотоверх І.В. 

 

Проведення командно-штабного 
навчання з органами управління та 
силами цивільного захисту місцевих 
ланок територіальної підсистеми  
єдиної держаної системи цивільного 
захисту в Бориспільському районі 
 

Розпорядження голови облдержадміністрації 
від 30.01.2019 № 38 „Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту 
Київської області на 2019 рік” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Аксенов І.М. 

 

 

ІХ. Організаційно-масові заходи, засідання консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів, комісій, нарад 

 

 

9.1. Відзначення:  

Дня працівника соціальної сфери 06 листопада за окремим планом 
 

 

Дня української писемності і мови 
 

09 листопада за окремим планом  

Дня працівників сільського господарства, Всесвітнього дня дитини 
 

20 листопада за окремим планом  

Дня Свободи 
 

22 листопада за окремим планом 
 

 

Міжнародного дня боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок 25 листопада 
 

за окремим планом 
 

 

Дня пам'яті жертв голодоморів 
 
 
 
 

26 листопада за окремим планом  

http://zakon.rada.gov.ua/go/32/95-%D0%B2%D1%80
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9.2. Засідання: 
 

  

обласної архітектурно-містобудівної 
ради при департаменті містобудування 
та архітектури Київської обласної 
державної адміністрації 
 

Положення про департамент містобудування 
та архітектури Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації          
від 16.03.2018 № 150 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 

  

комісії Київської обласної 
державної адміністрації з питань 
дотримання законодавства під час 
реалізації нею повноважень 
у сфері природокористування 
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 15.01.2018 № 9 
„Про утворення комісії Київської  
обласної державної адміністрації з питань 
дотримання законодавства під час реалізації 
нею повноважень у сфері  
природокористування” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Плащенко Є.М. 

  

комісії з питань надання адресної 
матеріальної допомоги учасникам 
антитерористичної операції, членам їх 
сімей, у тому числі членам сімей 
загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, а також 
родинам Героїв Небесної Сотні та 
учасників Революції Гідності 
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 25.06.2018 № 373 
„Про затвердження Положення про комісію з 
питань надання адресної матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної 
операції, членам їх сімей, у тому числі членам 
сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, а також родинам 
Героїв Небесної Сотні та учасників Революції 
Гідності” 
 
 
 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 
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тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат 
на підприємствах, в установах і 
організаціях області 
 

Положення про департамент агропромислового 
розвитку Київської облдержадміністрації, 
затверджене розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 04.08.2018 № 216 
Положення про департамент соціального 
захисту населення Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                       
від 22.02.2018 № 98 
 

листопад Свищева С.І., 
Кучер В.А., 
Мещан І.В., 
Довгаль К.К. 

  

комісії при Київській 
облдержадміністрації по вирішенню 
спірних питань щодо визначення 
статусу осіб, які брали участь у 
проведенні робіт з евакуації людей і 
майна із зони відчуження, а також 
евакуйованих із зони відчуження в 
1986 році та щодо встановлення факту 
участі громадян у ліквідації ядерних 
аварій, у ядерних випробуваннях, у 
військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї 
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 06.06.2018 № 349 
„Про затвердження Положення про комісію 
Київської облдержадміністрації по вирішенню 
спірних питань щодо визначення статусу осіб, 
які брали участь у проведенні робіт з евакуації 
людей і майна із зони відчуження, а також 
евакуйованих із зони відчуження в 1986 році 
та щодо встановлення факту участі громадян у 
ліквідації ядерних аварій, у ядерних 
випробуваннях, у військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї”  
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 
 
 

  

комісії Київської облдержадміністрації 
з визначення статусу осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та іншим категоріям 
громадян 
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 23.08.2018 № 469 
„Про затвердження Положення про комісію 
Київської облдержадміністрації з визначення 
статусу осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та іншим 
категоріям громадян” 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 
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комісії Київської облдержадміністрації 
з визначення даних про заробітну плату 
працівників за роботу в зоні 
відчуження в 1986 - 1990 роках 
 

Постанова Кабінету Міністрів України               
від 26.09.2012 № 886 „Про комісії з визначення 
даних про заробітну плату працівників за 
роботу в зоні відчуження в 1986 -1990 роках” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 
 
 
 

  

комісії з питань надання щорічної 
разової адресної грошової допомоги 
сім’ям, які складаються з двох або 
більше осіб з інвалідністю, в тому числі 
дітей з інвалідністю, особам з 
інвалідністю, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, одиноким 
особам з інвалідністю, особам з 
інвалідністю по зору та слуху І та ІІ 
груп, в тому числі дітям з вадами зору 
та слуху, та здійснення заходів із 
реабілітації дітей з інвалідністю за 
кошти обласного бюджету 
 

Наказ департаменту соціального захисту 
населення Київської облдержадміністрації           
від 23.07.2018 № 204 „Про затвердження 
Положення про Комісію з питань надання 
щорічної разової адресної грошової допомоги 
сім’ям, які складаються з двох або більше осіб 
з інвалідністю, в тому числі дітей з 
інвалідністю, особам з інвалідністю, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, 
одиноким особам з інвалідністю, особам з 
інвалідністю по зору та слуху І та ІІ груп, в 
тому числі дітям з вадами зору та слуху, та 
здійснення заходів із реабілітації дітей з 
інвалідністю за кошти обласного бюджету при 
департаменті соціального захисту населення 
Київської облдержадміністрації” 
 

листопад Кучер В.А., 
Мещан І.В. 
 
 

  

спостережної комісії Київської обласної 
державної адміністрації (виїзне 
засідання) 

Розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 03.09.2018 № 487 
„Про спостережну комісію Київської обласної 
державної адміністрації” 
 

за окремим 
планом 

Кучер В.А., 
Мещан І.В. 

  

Київської обласної комісії з питань  
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
 

Статті 30, 53 Кодексу цивільного захисту 
України 
 
 
 
 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Аксенов І.М. 
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експертно-перевірної комісії  Положення про Державний архів Київської 
області, затверджене розпорядженням голови 
Київської облдержадміністрації  
від 16.03.2018 № 149 
 

листопад Кучер В.А., 
Каменєва С.А. 

  

науково-методичної ради Положення про Державний архів Київської 
області, затверджене розпорядженням голови 
Київської облдержадміністрації  
від 16.03.2018 № 149 
 

листопад Кучер В.А., 
Каменєва С.А. 

  

оперативного штабу з питань захисту 
прав сільськогосподарських 
товаровиробників, протидії 
незаконному поглинанню та 
захопленню підприємств аграрного 
сектору економіки при Київській 
обласній державній адміністрації 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 18.03.2019 № 148        
„Про утворення оперативного штабу з питань 
захисту прав сільськогосподарських 
товаровиробників, протидії незаконному 
поглинанню та захопленню підприємств 
аграрного сектора економіки при Київській 
обласній державній адміністрації” 
 

листопад 
 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 
 
 

  

Обласної конкурсної комісії з 
визначення переліку підприємств 
агропромислового комплексу для 
фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів 
 

Постанова Кабінету Міністрів України           
від 29.04.2015 № 300 „Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для фінансової 
підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів” 
 

листопад 
 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 
 
 

  

ради з вирішення проблемних питань 
розвитку агропромислового комплексу 
Київської області 
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 19.03.2019 № 150 
„Про затвердження складу ради із вирішення 
проблемних питань розвитку  
агропромислового комплексу Київської 
областіˮ 
 
 
 

листопад 
 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
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керівного комітету та робочої групи із 
розробки Стратегії розвитку Київської 
області на період 2021-2027 роки та 
Плану заходів з її реалізації у 2021-
2023 роках 
 

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” 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

  

координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва при Київській 
облдержадміністрації 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 14.11.2000 № 641 
„Про затвердження положення про 
координаційну раду з питань розвитку 
підприємництва при Київській обласній 
державній адміністрації” 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

  

робочої групи з підготовки пропозицій 
щодо зміни класифікації 
міждержавного пункту пропуску через 
державний кордон „Вільча” та 
розбудови відповідної інфраструктури 

Доручення голови Київської 
облдержадміністрації від 13.04.2018 № 240 
„Про робочу групу з підготовки пропозицій 
щодо зміни класифікації міждержавного 
пункту пропуску через державний кордон 
„Вільча” та розбудови відповідної 
інфраструктури” 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 

  

Укладання Угоди про співробітництво 
між Київською обласною державною 
адміністрацією та Німецько-
Українським фондом з метою 
співробітництва в рамках реалізації 
заходів, спрямованих на підтримку та 
розвиток малих і середніх підприємств 
Київської області 
 

Рішення Київської обласної ради 
від 30.05.2019 № 560-28-VII „Про 
затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у Київській 
області на 2019-2020 роки” 
 
 
 
 
 
 
 
 

листопад Свищева С.І., 
Вишня Я.В. 
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комісії з питань співпраці з 
громадськими організаціями, 
федераціями, асоціаціями 
(фізкультурно-спортивного 
спрямування) для забезпечення 
розвитку фізичної культури та спорту 
на території Київської області та 
підсилення ролі громадськості у 
реалізації державної політики у сфері 
фізичної культури та спорту 
 

Положення управління фізичної культури і 
спорту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 18.04.2017 № 193 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
 

  

комісії з присвоєння спортивних 
розрядів та спортивних звань 
 

Положення управління фізичної культури і 
спорту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 18.04.2017 № 193 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
 
 
 
 

  

комісії з проведення атестації тренерів 
та присвоєння тренерських категорій 
 

Положення управління фізичної культури і 
спорту Київської обласної державної 
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації  
від 18.04.2017 № 193 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
 
 
 

  

 
9.3 Наради 
 

  

з керівниками місцевих органів 
управління освітою, професійно 
(професійно-технічної) освіти, закладів 
вищої освіти та комунальних закладів 
Київської обласної ради 
 
 
 
 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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з питань діяльності державних 
підприємств та акціонерних товариств, 
що належать до сфери управління 
Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України щодо їх функціонування  
 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 

листопад Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
 
 

  

 
9.3. Організаційно-масові заходи: 
 

  

Виставка  „Аграрний Олімп”  

 

 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

01 

листопада 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 

  

Історичний табір „Древня 
Київщина”  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049„Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка” (зі змінами) 
 

02-03 
листопада; 

09-10 
листопада 

Кучерв.А., 
Попатенко М.М. 

  

Міжнародна агропромислова 

виставка „Агрофорум”  

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

05-07 

листопада 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 

  

Виставка – ярмарок з продажу 
сільськогосподарської продукції та 
продукції переробних підприємств 
Київської області у м. Вишгород 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

09 

листопада 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 
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Науково-краєзнавча конференція  
„Історичні події за часу Речі 
Посполитої” 
 

Закон України від 29.06.1995, № 249/95„Про 
музеї та музейну справу”  

11-22 
листопада 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

Підвищення кваліфікації клубних, 
бібліотечних працівників та 
викладачів ШЕВ Фастівського 
району КЗ КОР „Київські обласні 
курси підвищення кваліфікації 
працівників культури” 
 

Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI „Про 
професійний розвиток працівників”  

11-23 
листопада 

Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

Міжнародна агропромислова 
виставка „EuroAGRO – 2019”   
( 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

12-14 

листопада 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 

  

Київський обласний семінар-тренінг 
„Школи виховників Джур – 2” 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри „Сокіл” 
(„Джура”) 

Рішення Київської обласної ради від 
19.05.2017 № 316-14-VII „Про затвердження 
Програми національно-патріотичного 
виховання в Київській області на 2017-2020 
роки” 
 

18-20 
листопада 

Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Семінар-навчання „Патріотичні 
екскурсії Київщини” 

Рішення Київської обласної ради від 
19.05.2017 № 316-14-VII „Про затвердження 
Програми національно-патріотичного 
виховання в Київській області на 2017-2020 
роки” 
 
 
 
 
 
 

22-23 
листопада 

 

Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 
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Міжнародний міжнаціональний 
молодіжний фестиваль „Join 
Culture”  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049„Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка” (зі змінами) 
 

25  
листопада 

Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Тренінг для тренерів „Особистий 
медіапростір: Як не стати жертвою 
інформаційної війни” 

Комплексна програма підтримки та розвитку 
молоді Київської області на 2015-2020 роки 
„Молодь Київщини”, затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 26.03.2015                 
№ 915-47-VІ (зі змінами) 
 

27-29 
листопада 

Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Участь у щорічній спеціалізованій 
міжнародній конференції „Майбутнє 
бобових” 
 

Положення про департамент агропромис-
лового розвитку Київської облдерж-
адміністрації, затверджене розпорядженням 
голови Київської облдержадміністрації                   
від 04.04.2018 № 216 
 

29 

листопада 

Свищева С.І., 
Довгаль К.К. 

  

Семінар-тренінг „Кузня захисників 
України” 

Рішення Київської обласної ради від 
19.05.2017 № 316-14-VII „Про затвердження 
Програми національно-патріотичного 
виховання в Київській області на 2017-2020 
роки” 
 

29  
листопада –  

01 грудня 

Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Київський обласний молодіжний 
форум 

Комплексна програма підтримки та розвитку 
молоді Київської області на 2015-2020 роки 
„Молодь Київщини”, затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 26.03.2015                 
№ 915-47-VІ (зі змінами) 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 
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Локальний тренінг в рамках 
Програми Британської Ради 
„Активні громадяни” 

Комплексна програма підтримки та розвитку 
молоді Київської області на 2015-2020 роки 
„Молодь Київщини”, затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 26.03.2015                 
№ 915-47-VІ (зі змінами) 
 

листопада Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Семінари-навчання для молоді 
„Думай” (2 етап) 

Комплексна програма підтримки та розвитку 
молоді Київської області на 2015-2020 роки 
„Молодь Київщини”, затверджена рішенням 
Київської обласної ради від 26.03.2015                 
№ 915-47-VІ (зі змінами) 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Проєкт „Нащадки вільних 2.0 Друга 
частина”  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049 „Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка” (зі змінами), 
Комплексна програма підтримки та розвитку 
молоді Київської області на 2015-2020 роки 
„Молодь Київщини” (зі змінами), затверджена 
рішенням Київської обласної ради 26.03.2015 
№ 915-47-VІ (зі змінами) 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Фінансова грамотність для школярів 
Курс громадського копірайтингу  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049„Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка” (зі змінами) 
 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 
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Проєкт „Фінансова грамотність для 
школярів” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049„Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка” (зі змінами), Комплексна програма 
підтримки та розвитку молоді Київської 
області на 2015-2020 роки „Молодь Київщини” 
(зі змінами), затверджена рішенням Київської 
обласної ради 26.03.2015 № 915-47-VІ 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Табір медіа-патріотів 3 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049„Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка” (зі змінами) 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Мандрівний табір „Рейд” Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049„Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка” (зі змінами) 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Проєкт „Нащадки вільних 2.0. 
Домедична допомога” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049„Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова 
підтримка” (зі змінами) 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 
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Семінар „Школа українського 
лицаря” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
12.10.2011 № 1049 „Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка” (зі змінами) 
 

листопад Кучер В.А., 
Попатенко М.М. 

  

Обласний семінар на тему „Аналіз та 
стратегічне планування діяльності 
методичних служб бібліотек” за участі 
методистів районних і міських 
централізованих бібліотечних систем 
Київської області 
(на базі КЗ КОР „Київська обласна 
бібліотека для дітей”) 
 

Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР „Про 
бібліотеки і бібліотечну справу”  
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

Засідання комісії з розгляду питань 
щодо присудження Київської 
обласної літературної премії імені Г. 
Косинки 
 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 19.02.2001 № 76 
„Про заснування Київської обласної 
літературної премії імені Григорія Косинки” 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

Засідання комісії з розгляду питань 
щодо присудження Київської 
обласної премії в галузі народного 
мистецтва імені П. Верни 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 26.05.2004 № 305 
„Про заснування Київської обласної 
літературної премії  в галузі народного 
мистецтва ім. П.Верни” 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

Засідання комісії з розгляду питань 
щодо присудження Київської 
обласної премії в галузі 
образотворчого мистецтва  імені І. 
Сошенка 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 14.07.2010  
№ 748 „Про заснування Київської обласної 
літературної премії  в галузі образотворчого 
мистецтва ім. І.Сошенка” 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

http://zakon.rada.gov.ua/go/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/32/95-%D0%B2%D1%80
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Засідання художньої ради з розгляду 
питань щодо присудження Київської 
обласної музичної премії 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 06.05.2003  
№ 255 „Про заснування Київської обласної 
музичної премії” 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

Засідання комісії з розгляду питань  
щодо призначення стипендій голови 
Київської облдержадміністрації 
видатним діячам культури області 
на 2020 рік 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 20.02.2003 № 88 
„Про стипендії голови Київської обласної 
державної адміністрації видатним діячам 
культури області” 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

Відкритий конкурс 
концертмейстерів 

Положення про управління культури, 
національностей та релігій Київської 
облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 25.03.2019 № 173 
 

листопад Кучер В.А., 
Золотоверх І.В. 

  

Заходи до Дня Гідності та Свободи 
України (за окремим планом) 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Заходи з відзначення у закладах 
освіти у зв’язку з 87-ми роковинами 
Голодомору 1932 - 1933 років в 
Україні - геноциду Українського 
народу” 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

І (відбірковий) етап 
Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності 
„WorldSkillsUkraine” (за окремим 
графіком) 

Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 16.09.2019 № 1194 „Про організацію та 
проведення Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності „WorldSkills 
Ukraine” у 2019 – 2020 роках” 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Проведення ХХ Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. Петра 
Яцика  

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Проведення Х Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді ім. Тараса 
Шевченка  

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Проведення ІІ етапу Всеукраїнських 
олімпіад з навчальних предметів та І 
етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Профорієнтаційний бізнес-турнір для 
учнівської молоді Київщини 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Участь у конкурсі наукових 
проєктів „Intel-Eko Україна”  

Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 21.11.2018 №1292 „Про затвердження 
Плану всеукраїнських i міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2019 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та 
Плану семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів 
на 2019 рік” 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Участь у Всеукраїнському 
відкритому інтерактивному 
конкурсі „МАН-Юніор Ерудит” 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Участь у ІІ Всеукраїнському 
конкурсі учнівських есе „Акули 
фінансів бізнесу” 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Участь у Всеукраїнській олімпіаді з 
філософії 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Вебінар для методистів, які 
координують діяльність районних 
(міських) територіальних відділень 
МАН, керівників гуртків та секцій 
обласного територіального відділення  
МАН „Сучасні технології науково-
методичного супроводу учнівських 
досліджень у наукових відділеннях 
Малої академії наук України” 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Коуч-курс для керівників гуртків 
комп’ютерних наук „ІТ-етеншенс” 
на базі КНУ ім. Т. Шевченка  

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Участь у XV Всеукраїнській 
науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів та молодих 
вчених „Молоді науковці – 
географічній науці” 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу науково-методичних 
розробок і віртуальних ресурсів з 
еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти   
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Участь у Всеукраїнській 
конференції „Поведінкові проблеми 
дітей та підлітків. Зрозуміти та 
допомогти” 
(ГО „Лого”, ГО „Evidence factori” 
м. Львів) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Семінар-практикум відповідальних 
за проведення I та II етапів 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри  „Сокіл” 
(„Джура”) „Концептуальні підходи до 
проведення дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри  „Сокіл” 
(„Джура”) в контексті нової Стратегії  
національно-патріотичного 
виховання” (Броварський район) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Участь у Всеукраїнському семінарі-
практикумі для голів обласних 
методичних об’єднань, керівників  
гуртків авіамодельного, 
автомодельного, ракето модельного, 
судно модельного, радіоспортивного 
напрямків, радіоелектронного 
конструювання та картингу (м.Київ) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Практикум для директорів закладів 
позашкільної освіти області 
„Організаційно-педагогічні умови для 
інноваційного розвитку закладу 
позашкільної освіти: реалізація 
освітньої функції”  
(Бучанський ЦПР, м. Буча) 
 
 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Обласна „Школа виховників джур” 
(м.Буча) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Участь у Всеукраїнському семінарі-
практикумі для педагогічних 
працівників обласних центрів туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 
„Використання ресурсів закладів 
позашкільної освіти туристсько-
краєзнавчого профілю в роботі з 
дітьми особливими освітніми 
потребами” (Харківська область) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Обласний етап Всеукраїнської 
трудової акції школярів та 
учнівської молоді „Ліси для 
нащадків”   
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Обласна виставка „Український 
сувенір” (КЗ КОР „Центр творчості 
дітей та юнацтва Київщини”) 
Тиждень безпеки дорожнього руху в 
рамках десятиріччя дій з безпеки 
дорожнього руху  
(м. Біла Церква) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу „Юний селекціонер і 
генетик” (заочний тур)   

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 
 
 
 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 
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Навчальні тренінги для директорів 
опорних закладів освіти області у 
рамках спільного австрійсько-
українського проєкту „Компетентності 
лідерства та менеджменту для 
ефективного розвитку якості в 
опорних школах”, започаткованого 
організацією KulturKontaktAustria 
(KKA) (на базі КНЗ КОР „КОІПОПК”) 
 

Положення про департамент освіти і науки 
Київської облдержадміністрації, затверджене 
розпорядженням голови Київської 
облдержадміністрації від 21.06.2018 № 367 
 

листопад Кучер В.А., 
Рогова В.Б. 

  

Навчання за професійною 
програмою (2-й тиждень навчання) 
для державних службовців 
райдержадміністрацій, 
облдержадміністрації, посадових осіб 
міськвиконкомів (міст обласного 
значення) (стаж державної служби до 
трьох років) 
 

План-графік навчання кадрів, погоджений  
з Київською облдержадміністрацією, 
Київською обласною радою та Національним 
агентством України з питань державної 
служби 
 

листопад Свищева С.І., 
Лукін С.Ю. 
 
 

  

Короткотерміновий тематичний 
семінар „Децентралізація фінансової 
системи. Запобігання та протидії 
проявам корупції, легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом” для заступників 
голів районних, міських, селищних рад. 
Депутатів місцевих рад 
 

План-графік навчання кадрів, погоджений  
з Київською облдержадміністрацією, 
Київською обласною радою та Національним 
агентством України з питань державної 
служби 
 

листопад Свищева С.І., 
Лукін С.Ю. 
 
 

  

Короткотерміновий тематичний 
семінар „Правове регулювання 
земельних відносин” для спеціалістів - 
землевпорядників сільських рад 
 

План-графік навчання кадрів, погоджений  
з Київською облдержадміністрацією, 
Київською обласною радою та Національним 
агентством України з питань державної 
служби 
 
 

листопад Свищева С.І., 
Лукін С.Ю. 
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Короткотерміновий тематичний 
семінар „Організація роботи 
бухгалтерських служб. Формування та 
виконання місцевих бюджетів” для 
спеціалістів сільських рад, на яких 
покладено обов’язки щодо ведення 
бухгалтерського обліку та звітності 
 

План-графік навчання кадрів, погоджений  
з Київською облдержадміністрацією, 
Київською обласною радою та Національним 
агентством України з питань державної 
служби 
 

листопад Свищева С.І., 
Лукін С.Ю. 
 
 

  

Короткотерміновий тематичний 
семінар „Професійна підготовка та 
підвищення кваліфікації 
адміністраторів ЦНАП” для державних 
службовців структурних підрозділів 
Київської обласної державної 
адміністрації, райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад, 
посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, представників громад 
 

План-графік навчання кадрів, погоджений  
з Київською облдержадміністрацією, 
Київською обласною радою та Національним 
агентством України з питань державної 
служби 
 

листопад Свищева С.І., 
Лукін С.Ю. 
 
 

  

Проведення організаційних заходів 
щодо державного статистичного 
спостереження за формами 2-фк та  
5-фк 
 

Наказ Міністерства молоді та спорту України 
від 07.03.2017 № 946 „Про затвердження форм 
звітності № 5-ФК (річна), № 5-ФК (зведена) 
(річна) про діяльність дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-
юнацьких спортивних шкіл олімпійського 
резерву) та інструкцій щодо їх заповнення” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
 
 
 

  

Проведення чемпіонатів, кубків 
Київської області з різних видів 
спорту, відрядження збірних команд 
області на змагання національного 
рівня 
 

Єдиний календарний план обласних 
спортивно-масових заходів, Всеукраїнських, 
міжнародних змагань та молодіжних заходів 
України на 2019 рік 
 
 
 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
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Проведення конкурсу проектів 
фізкультурно-спортивного 
спрямування 
  

Розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 19.12.2018 № 728 
„Про внесення змін до розпорядження голови 
Київської обласної державної адміністрації 
від 25.10.2018 № 601” 
 

листопад Назаренко Д.Ю., 
Тимофєєв С.О. 
 
 

  

 
 
 
Виконуючий обов’язки керівника апарату адміністрації                                        (підпис)                                         Дмитро ВІТОВ 


