ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ВІД

28 грудня 2019 року

№ 818/ 01 . 02-01

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на І квартал 2020 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 23 березня 2018 року № 209-од:
1. Затвердити план роботи Тернопільської обласної державної
адміністрації на І квартал 2020 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови,
керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.
Голова адмініст

Ігор СОПЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
28 .12.2019

818/01 .02-01

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на І квартал 2020 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації

1.

2.

3.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
Про стан розрахунків і виплати орендної плати за оренду
земельних
часток
(паїв)
сільськогосподарськими
підприємствами Тернопільської області за 2019 рік
Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли
до обласної державної адміністрації у 2019 році
Про стан освоєння у 2019 році коштів субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на
формування інфраструктури об'єднаних територіальних
громад

січень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

січень

відділ роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдерж
адміністрації
управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації
спільно 3 виконавчими комітетами
рад об'єднаних територіальних
громад

січень

4.

Про підсумки роботи за 2019 рік та визначення основних
завдань у сфері цивільного захисту області на 2020 рік

лютий

5.

Звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік

лютий

6.

Про стан освоєння коштів проектів, що реалізовувалися
у 2019 році за рахунок державного фонду регіонального
розвитку
Про
фінансову
підтримку
виробників
сільськогосподарської продукції з державного та
обласного бюджетів у 2019 році та основні напрями
підтримки сільського господарства області на 2020 рік
Про стан виконання Плану заходів з реалізації І етапу
Національної
стратегії
реформування
системи
інституційного догляду та виховання дітей на
2017-2026 роки

лютий

7.

8.

9.

Про захист прав і законних інтересів дітей з особливими
освітніми потребами

керівництво облдержадміністрації,
управління 3 питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
департамент фінансів облдерж
адміністрації
управління
капітального
будівництва облдержадміністрації

березень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

березень

служба у справах дітей; відповідні
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької, Чортківської та
Тернопільської міських рад
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

березень

II. Сесія обласної ради
Сесія обласної ради

згідно 3 планом
роботи обласної
ради

заступники
голови,
керівник
апарату
облдержадміністрації
згідно 3 розподілом обов’язків

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.

Заходи до Дня народження Степана Бандери, Героя
України,
провідника
Організації
українських
націоналістів

2.

Святкове різдвяно-новорічне дійство „Маланка”

3.

Свято „Водохрестя” та освячення води на березі
Тернопільського
ставу
біля
пам’ятного
знаку,
встановленого на честь Хрещення Київської Русі

19 січня

4.

Міжобласне театралізоване свято „Збруч - ріка єднання”,
присвячене 100-річчю Акта Злуки про об’єднання
українських земель в єдину Україну

22 січня

5.

Творчий звіт мистецьких колективів Шумського району
до Дня Соборності України

22 січня

6.

Заходи 3 нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут

29 січня

1 січня

13-14 січня

керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
виконком
Тернопільської міської ради
управління культури облдерж
адміністрації,
Борщівська
райдержадміністрація
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
виконком
Тернопільської міської ради
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації
управління культури облдерж
адміністрації,
Шумська
райдержадміністрація
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації

7.

Конкурс „Учитель року —2020”

8.

Заходи 3 нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної
Сотні

20 лютого

9.

Заходи 3 нагоди відзначення Міжнародного дня рідної
мови
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра
Яцика
Заходи 3 нагоди
виведення
радянських військ з
Афганістану, вшанування загиблих в Афганістані
українців

лютий

10.
11.

січень

лютий
лютий

12.

Обласний огляд-конкурс народних аматорських театрів

13.

Творчий звіт мистецьких колективів Монастириського
району, присвячений дню народження Тараса Шевченка

9 березня

14.

Заходи до Дня українського добровольця

14 березня

лютий

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації, виконком
Тернопільської міської ради
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
виконком
Тернопільської міської ради
управління культури облдерж
адміністрації
управління культури облдерж
адміністрації,
Монастириська
райдержадміністрація
керівництво облдержадміністрації,
управління культури; з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей
облдержадміністрації,
виконком
Тернопільської міської ради

15.
16.
17.
18.
19.

Обласний конкурс „Творчість юних - 2020”

25 березня

управління культури облдерж
адміністрації
Обласний фестиваль кобзарського мистецтва „Кобза”
березень
управління культури облдерж
адміністрації
Обласний конкурс читців Шевченкового слова
березень
управління культури облдерж
„Борітеся-поборете!”
адміністрації
Обласний конкурс обдарованої учнівської молоді
березень
управління культури облдерж
„Надія”
адміністрації
Відзначення професійних свят та пам’ятних дат
протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації,
керівники
територіальних
підрозділів
центральних органів влади
IV. Робота 3 органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади

1.
2.

3.

4.

Проведення обласної державно-громадської операції
„Підліток. Зима. Канікули”
Проведення командно-штабних тренувань з органами
управліньїя територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Тернопільської області щодо
виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та
паводків
Проведення командно-штабних навчань з органами
управління та силами цивільного захисту ланок
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту
Проведення обласної державно-громадської операції
„Діти вулиці. Вокзал”

січень
лютий, березень

служба у справах дітей облдерж
адміністрації
управління 3 питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації

лютий, березень

управління 3 питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації

лютий, березень

служба у справах дітей облдерж
адміністрації

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Здійснення контролю за виконанням плану заходів щодо
протягом
управління 3 питань цивільного
запобігання
виникненню
надзвичайних
ситуацій
кварталу
захисту
населення
техногенного та природного характеру і забезпечення
облдержадміністрації
пожежної безпеки в зимовий період 2020 року
Здійснення контролю за виконанням заходів плану дій
протягом
управління 3 питань цивільного
органів управління цивільного захисту, місцевих органів
кварталу
захисту
населення
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
облдержадміністрації
щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та
паводків у 2020 році
Забезпечення проведення регулярних спостережень протягом кварталу управління 3 питань цивільного
щодо розвитку несприятливих погодних умов і своєчасне
захисту
населення
доведення їх до місцевих органів виконавчої влади і
облдержадміністрації
населення, попередження про небезпечні явища та
організація оповіщення населення
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади протягом кварталу управління
регіонального
3
органами
місцевого
самоврядування
щодо
розвитку,
інфраструктури
та
впорядкування зовнішнього вигляду зупинок на дорогах
дорожнього
господарства
загального користування
облдержадміністрації
Надання методичної допомоги з питань технічної протягом кварталу управління 3 питань цивільного
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в
захисту
населення
облдерж
області
адміністрації спільно 3 органами
місцевого самоврядування
Надання практичної та методичної допомоги органам протягом кварталу служба у справах дітей облдерж
місцевого самоврядування щодо виконання делегованих
адміністрації
повноважень стосовно соціально-правового захисту
дітей
Організація виїзних днів прийому громадян за місцем протягом кварталу відділ
роботи із зверненнями
проживання
головою
та
заступниками
голови
(за окремим
громадян
апарату
облдерж
облдержадміністрації
графіком)
адміністрації

12.

Надання методичної і практичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення
місцевих програм з підтримки населення щодо заходів з
енергозбереження
13. Надання методичної і практичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань виготовлення
проектної документації на реконструкцію об’єктів галузі
житлово-комунального господарства
14. Проведення перевірок умов утримання і виховання дітей
у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, спеціальних установах і
закладах соціального захисту для дітей усіх форм
власності, сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу
15. Фінансування головних розпорядників коштів обласного
бюджету на утримання установ, які фінансуються з
обласного бюджету, трансфертів з державного та
місцевих бюджетів
16. Організаційно-методична допомога органам місцевого
самоврядування з питань виготовлення проектної
документації на реконструкцію об’єктів будівельної
галузі
17. Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади
3 органами місцевого самоврядування щодо виконання
заходів мобілізаційної роботи
18. Надання методичної та практичної допомоги з питань
архівної справи архівним відділам, секторам виконавчих
комітетів місцевих рад

протягом кварталу управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
протягом кварталу управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
протягом кварталу служба у справах дітей облдерж
адміністрації

протягом кварталу департамент фінансів облдерж
адміністрації

протягом кварталу управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації

протягом кварталу відділ
мобілізаційної
роботи
апарату облдержадміністрації
протягом кварталу державний архів області

19.

20.

21.

Здійснення контролю за виконанням Програми захисту протягом кварталу управління 3 питань цивільного
населення і територій області від надзвичайних ситуацій
захисту
населення
облдерж
техногенного
та
природного
характеру
на
адміністрації спільно 3 органами
2018-2022 роки
місцевого самоврядування
Надання практичної допомоги з організації роботи із протягом кварталу відділ роботи із зверненнями
зверненнями
громадян
органам
місцевого
громадян
апарату
самоврядування
облдержадміністрації
Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих протягом кварталу відповідальні
працівники
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з
(за окремим
структурних
підрозділів
питань роботи органів місцевого самоврядування,
графіком)
облдержадміністрації (за галузевим
життєдіяльності територій
принципом)
V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації

1.

2.

3.

4.

Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань розвитку тваринницької галузі
Організація візиту молодіжного камерного хору
громадської організації „Молодіжне хорове товариство
м. Кременця” на серію гостинних концертів до м. Хелм
Республіки
Польща
з
метою
популяризації
східноєвропейських різдвяних традицій
Організація участі офіційної делегації області до
Міжнародного університету в м. Клайпеда Литовської
Республіки
Книжково-ілюстративна виставка до Дня Соборності
України на тему: „Соборна мати Україна - одна на всіх,
як оберіг”

3 січня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

10-12 січня

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

20-24 січня

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління культури облдерж
адміністрації

20-24 січня

5.

6

.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
з
міжнародною участю на тему: „Перший Галицький
хірургічний форум 3 нагоди 100-річчя від дня
народження професора Коморовського Ю.Т.”
Всеукраїнський
конкурс
учнівської
творчості
„Об’єднаймося
ж,
брати
моГ’,
присвячений
Шевченківським дням
Патріотична виставка до Дня пам’яті героїв Крут на
тему: „Кров, що окропила Крути, Україна не забуде!”
Науково-практична конференція з нагоди 80-річчя
Тернопільської обласної бібліотеки для дітей на тему:
„Місце традицій, простір інновацій”
Формування балансів попиту і пропозиції основних
продуктів харчування на січень-березень 2020 року
Нарада з постачальниками мінеральних добрив, насіння
та засобів захисту рослин в області у 2020 році
Нарада з керівниками молокопереробних підприємств
області щодо модернізації виробництва, закупівлі молока
та цінової ситуації на ринку молока і молочних
продуктів
Підготовка виставки, статей, повідомлень, радіо та
телепередач (за участю голови і заступників голови
адміністрації) до 101-ої річниці проголошення Акта
Злуки
Української
Народної
Республіки
і
Західноукраїнської Народної Республіки
II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів обласного відділення
Малої академії наук України

24 січня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

25 січня

управління культури
адміністрації

облдерж

27-30 січня

управління культури
адміністрації
управління культури
адміністрації

облдерж

27 січня

І декада січня,
лютого, березня
III декада січня
III декада січня

облдерж

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

січень

державний архів області

січень

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

10

14.

16.

Тиждень науки і техніки у загальноосвітніх навчальних
закладах
III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
навчальних дисциплін
Чемпіонат області з настільного тенісу

січень, лютий

17.

Чемпіонат області з санного спорту

січень, лютий

18.

Презентація потенціалу області в рамках форуму
„Європа - Україна” в м. Жешув Республіки Польща

4-5 лютого

19.

V науково-практична конференція з міжнародною
участю на тему: „Актуальні питання анестезіології та
інтенсивної терапії”
Всеукраїнська науково-практична конференція на тему:
„Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів у
клінічну практику”
Ознайомлення з виробництвом та проблемними
питаннями
розвитку
приватного
акціонерного
товариства „Тернопільський молокозавод”
Ознайомлення з відновленням виробництва та
проблемними
питаннями
розвитку
державного
підприємства „Зарубинський спиртзавод”
Ознайомлення з виробництвом та проблемними
питаннями
розвитку
приватного
підприємства
„Теребовлянський молокозавод”
Ознайомлення з роботою Держекспертцентру у
с. Плотича Тернопільського району з питань селекції та
насінництва

20-21 лютого

15.

20.

21.

22.

23.

24.

січень
січень, лютий

27-28 лютого

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

І декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

І декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

II декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

и
25.

26.

27.

28.

29.

ЗО.

31.

32.

33.

Ознайомлення з проведенням реконструкції молочного
комплексу товариства з обмеженою відповідальністю
„Агроекспрес-сервіс” у с. Розтоки Кременецького
району
Ознайомлення з виробництвом та проблемними
питаннями
розвитку товариства з додатковою
відповідальністю
„Шустов-спирт” у м.
Скалат
Підволочиського району
Ознайомлення з виробництвом та проблемними
питаннями розвитку підприємства „Тернопільський
м’ясокомбінат відділення приватного акціонерного
підприємства „Агропродсервіс”
Нарада з питання підсумків роботи харчової і переробної
галузі у 2019 році та основних завдань розвитку галузі на
2020 рік
Організація
зустрічі
підприємців
області
з
представниками громадської організації „УкраїнськоАрабська ділова рада”
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації
Нарада
з
керівниками
сільськогосподарських
кооперативів з питання підсумків їх фінансування у
2019 році
Нарада з керівниками державних та комерційних банків
3
питань
кредитування
у
2020
році
сільськогосподарських підприємств області
Урочисті заходи з нагоди 40-річчя створення природного
заповідника „Медобори”

II декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

II декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада лютого

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління 3 питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

лютий

лютий

лютий

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

лютий

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
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34.

35.

36.
37.

38.
39.

Урочисті заходи з нагоди 10-річчя створення
національного природного парку „Дністровський
каньйон”
Підготовка виставки, статей, повідомлень, радіо та теле
передач (за участю голови і заступників голови адмі
ністрації), приурочених пам’яті Героїв Небесної Сотні
Семінар-практикум на тему: „Про підготовку дитячоюнацької військово-спортивної гри „Сокіл” („Джура”)”
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти
„Джерело творчості”
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських
колективів екологічної просвіти
Підготовка та проведення засідання регіональної комісії
3 питань евакуації при обласній державній адміністрації

лютий

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

лютий

державний архів області

лютий

управління
освіти
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

лютий

лютий
лютий

і

науки

і

науки

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління 3 питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

40.

Чемпіонат області з плавання

41.

Проведення тренінгів для представників об’єднаних лютий, березень
територіальних громад щодо підготовки проектних
заявок
Нарада з питань стану озимих культур в умовах III декада березня
перезимівлі 2019/2020 року
Засідання круглого столу з питань підведення підсумків III декада березня
діяльності підприємств агропромислового комплексу
області за І квартал 2020 року
Ознайомлення з виробництвом та проблемними III декада березня департамент
агропромислового
питаннями
розвитку
товариства
з обмеженою
розвитку облдержадміністрації
відповідальністю „Надзбруччя хліб”

42.
43.

44.

лютий
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45.

50.

Ознайомлення з виробництвом та проблемними III декада березня
питаннями розвитку приватного підприємства „Шумськ
хліб”
Ознайомлення з виробництвом та проблемними III декада березня
питаннями
розвитку
державного
підприємства
„Чортківський комбінат хлібопродуктів”
Організація
зустрічі
підприємців
області
з III декада березня
представниками громадської спілки „Шведська бізнесасоціація”
Нарада
з
керівниками
сільськогосподарських
березень
підприємств щодо стану виплати орендної плати за
земельні паї
Нарада з питань весняного догляду за багаторічними
березень
плодово-ягідними насадженнями
Обласні змагання з початкового технічного моделювання
березень

51.

Обласні змагання з автомодельного спорту

березень

52.

II обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Чемпіонат області з гирьового спорту

березень

46.

47.

48.

49.

53.
54.
55.
56.

березень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
Чемпіонат області з волейболу
березень
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
Чемпіонат області з греко-римської боротьби серед
березень
управління фізичної культури та
юнаків
спорту облдержадміністрації
Робочі поїздки у райони області з питань відкриття протягом кварталу департамент
агропромислового
молочних ферм сімейного типу
розвитку облдержадміністрації
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57.

58.

59.

60.
61.

62.
63.
64.
65.

Кущові
наради
за
участю
керівників
сільськогосподарських
підприємств,
фермерських
господарств, об’єднаних територіальних громад області з
питань земельної реформи на тему: „Вітчизняна модель
обігу земель сільськогосподарського призначення”
Нарада з питань впровадження у виробництво
сільськогосподарськими товаровиробниками області у
2020
році
районованих
високоврожайних
та
перспективних сортів сільськогосподарських культур
Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та
середнього підприємництва
Комплексна перевірка архівного відділу Зборівської
райдержадміністрації
Проведення огляду на краще забезпечення збереженості
документів Національного архівного фонду України та
стану діловодства в установах і закладах, що
підпорядковані департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації
Курси підвищення кваліфікації керівних і педагогічних
кадрів
Наради 3 питань проведення спортивно-масових заходів

протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

протягом кварталу департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

протягом кварталу департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
протягом кварталу державний архів області
протягом кварталу державний
архів
області,
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

протягом кварталу управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
протягом кварталу управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
ради протягом кварталу державний архів області

Проведення
засідання
науково-методичної
державного архіву області
Засідання обласної комісії з питань реалізації житлових протягом кварталу управління житлово-комунального
прав мешканців гуртожитків
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
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66.

67.

68.
69.
70.

71.

72.

73.

74.

Засідання Регіональної ради з питань створення та протягом кварталу управління житлово-комунального
забезпечення функціонування об’єднань співвласників
господарства та енергозбереження
багатоквартирних будинків
облдержадміністрації
Засідання ради церков при обласній державній протягом кварталу управління 3 питань внутрішньої
адміністрації
політики, релігій та національ
ностей облдержадміністрації
Проведення семінарів з питань соціально-правового протягом кварталу служба у справах дітей облдерж
захисту дітей
адміністрації
Проведення засідань експертно-перевірної комісії
друга і четверта державний архів області
державного архіву області
п’ятниця щомісяця
Сприяння у розробленні та впровадженні нових протягом кварталу управління туризму облдерж
туристичних маршрутів історико-краєзнавчої, історикоадміністрації
релігієзнавчої, молодіжної, природничої та іншої
тематики, в тому числі транскордонних туристичних
маршрутів
Інформаційно-просвітницькі
заходи
з
питань протягом кварталу управління сім’ї та молоді
попередження насильства в сім’ї та жорстокого
облдержадміністрації
поводження 3 дітьми
Проведення нарад у режимі відеоконференції з головами
щопонеділка
керівництво облдержадміністрації,
районних державних адміністрацій та головами протягом кварталу відділ
інформаційнооб’єднаних територіальних громад
комп’ютерного
забезпечення
апарату облдержадміністрації
Підготовка
та
проведення
нарад
з
питань
щоп’ятниці
управління капітального будів
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
ництва; регіонального розвитку,
державного та місцевого значення
інфраструктури та дорожнього
господарства
облдержадміні
страції
Навчання працівників структурних підрозділів апарату
щомісяця
відділ управління персоналом
облдержадміністрації
апарату облдержадміністрації
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75.

76.

77.

78.
79.

80.
81.
82.
83.

Консультування багатодітних сімей у сільських
населених пунктах районів області з питань соціального
захисту
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
та проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Організація та проведення засідання конкурсного
комітету 3 визначення переможців на право здійснення
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
міжміських та приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі
території Тернопільської області (внутрішньообласні
маршрути)
Проведення засідань науково-технічних рад установ
природно-заповідного фонду
Організаційне
забезпечення
робіт
щодо
експлуатаційного утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
Здійснення технічного нагляду на об’єктах будівництва
та здача їх в експлуатацію
Проведення
просвітницьких
заходів
з
питань
профорієнтації та працевлаштування молоді
Проведення корекційних програм щодо попередження
насильства в сім’ї
Засідання обласної молодіжної ради

протягом кварталу управління
сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

при необхідності

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

при необхідності

управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації

протягом кварталу управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
протягом кварталу управління
капітального
будівництва облдержадміністрації
протягом кварталу управління
капітального
будівництва облдержадміністрації
протягом кварталу управління
сім’ї та молоді
облдержадміністрації
протягом кварталу управління
сім’ї та молоді
облдержадміністрації
протягом кварталу управління
сім’ї та молоді
облдержадміністрації
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84.

85.

86.
87.
88.

89.

90.

91.

92.
93.

Засідання обласної видавничої ради Тернопільської протягом кварталу управління 3 питань внутрішньої
обласної державної адміністрації та Тернопільської
політики,
релігій
та
обласної ради
національностей
облдержадміністрації
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при протягом кварталу департамент
економічного
облдержадміністрації
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
Засідання громадської ради при управлінні екології та протягом кварталу управління екології та природних
природних ресурсів облдержадміністрації
ресурсів облдержадміністрації
Підготовка та проведення конкурсів на зайняття протягом кварталу відділ управління персоналом
вакантних посад державних службовців
апарату облдержадміністрації
Перевірки підприємств, установ та організацій усіх форм протягом кварталу служба у справах дітей облдерж
власності щодо дотримання законодавства про працю
адміністрації
дітей
Проведення засідання територіальної комісії з питань протягом кварталу управління житлово-комунального
узгодження заборгованості з різниці в тарифах
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
Проведення засідання ліцензійних комісій з питань протягом кварталу управління житлово-комунального
видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з
господарства та енергозбереження
надання послуг теплопостачання, водопостачання та
облдержадміністрації
водовідведення суб’єктами господарювання
Проведення засідання комісії з питань контролю за протягом кварталу управління житлово-комунального
розрахунками за спожиті енергоносії
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
Засідання громадської ради з питань молодіжної протягом кварталу управління сім’ї та молоді
політики
облдержадміністрації
Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з протягом кварталу управління сім’ї та молоді
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
облдержадміністрації
торгівлі людьми

18

94.

95.

96.
97.
98.

99.

100.

101.
102.

103.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей в протягом кварталу управління
сім’ї та молоді
„Українському дитячому центрі „Молода гвардія”,
облдержадміністрації
дитячому оздоровчому закладі „Артек”
Засідання громадської ради при облдержадміністрації
протягом кварталу управління 3 питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдерж
адміністрації
Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної протягом кварталу департамент соціального захисту
операції при обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
Організаційне забезпечення проведення спортивних протягом кварталу управління фізичної культури та
змагань з різних видів спорту
спорту облдержадміністрації
Здійснення правової експертизи проектів розпоряджень, протягом кварталу юридичний
відділ
апарату
доручень голови облдержадміністрації, договорів,
облдержадміністрації
ініціативних листів
Проведення засідань атестаційної комісії з атестації протягом кварталу управління фізичної культури та
тренерів
(тренерів-викладачів)
для
присвоєння
спорту облдержадміністрації
кваліфікаційної категорії
Заходи щодо підтримки сімей з числа внутрішньо протягом кварталу обласний центр соціальних служб
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції,
для сім’ї, дітей та молоді
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
Огляди, публікації, експонування документальних протягом кварталу державний архів області
виставок 3 відзначення пам’ятних та ювілейних дат
Засідання обласної тимчасової комісії з питань протягом кварталу департамент соціального захисту
погашення
заборгованості
із
заробітної
плати
населення облдержадміністрації
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань, протягом кварталу відділ управління персоналом
пов’язаних 3 нагородженням державними нагородами,
апарату облдержадміністрації
відзнаками і почесними званнями України
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104. Надання
методичної
допомоги
Тернопільському протягом кварталу обласний центр соціальних служб
обласному центру соціально-психологічної допомоги
для сім'ї, дітей та молоді
„Родина”
105. Організаційно-методична підготовка до проведення протягом кварталу управління культури облдерж
фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок,
(за окремим
адміністрації,
конкурсів, ювілеїв у закладах культури
планом)
райдержадміністрації, виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької, Тернопільської та
Чортківської міських рад
106. Засідання колегій структурних підрозділів обласної протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
структурні підрозділи облдерж
положеннями
про
структурні
підрозділи
адміністрації
облдержадміністрації)
107. Інформування центральних органів виконавчої влади про протягом кварталу організаційний відділ та відділ
проведення повторних, проміжних виборів депутатів
(у випадку їх
адміністрування
Державного
місцевих рад, позачергових виборів сільських, селищних,
призначення)
реєстру
виборців
апарату
міських голів
облдержадміністрації
108. Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
облдержадміністрації
роботи)
109. Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної протягом кварталу відділ роботи із зверненнями
державної адміністрації
(за окремим
громадян
апарату
графіком)
облдержадміністрації
ПО. Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
за
участю
голови
та
заступників
голови
масової
інформації
облдержадміністрації
облдержадміністрації
111. Надання
методико-консультаційних
послуг протягом кварталу управління туризму облдерж
представникам туристичної галузі
адміністрації
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112. Виконання робіт з розширення мережі природно- протягом кварталу управління екології та природних
заповідного фонду, формування екологічної мережі,
ресурсів облдержадміністрації
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
113. Організаційна робота з виконання завдань, заходів, протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
доручень, визначених нормативно-правовими актами
керівники структурних підрозділів
законодавства. Президента України, Кабінету Міністрів
облдержадміністрації
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради
114. Обласні культурно-масові заходи, академії, науково- протягом кварталу керівники структурних підрозділів
практичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
(за окремим
облдержадміністрації
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
планом)
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції
115. Організаційні заходи з підготовки до представлення протягом кварталу керівники структурних підрозділів
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
(за окремим
облдержадміністрації
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
планом)
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
116. Надання організаційно-методичної допомоги для протягом кварталу служба
у
справах
дітей
забезпечення організаційно-правових умов соціальнооблдержадміністрації
правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
117. Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного протягом кварталу відділ взаємодії із засобами
веб-сайту облдержадміністрації
масової
інформації
облдержадміністрації
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118. Організаційно-методична робота з напрацювання та протягом кварталу заступники
голови
облдерж
підготовки до затвердження обласною радою цільових
адміністрації,
керівники
галузевих програм
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
119. Наради
керівників
структурних
підрозділів протягом кварталу керівництво облдержадміністрації,
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
(за окремим
організаційний відділ апарату
виконавчих комітетів Бережанської, Кременецької,
планом)
облдержадміністрації
Тернопільської
і
Чортківської
міських
рад,
територіальних органів влади вищого рівня, установ та
організацій з вирішення завдань поточної роботи
VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради,
розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у І кварталі 2020 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва документа

Дата виконання

Указ Президента України від 12.06.2013 № 327/2013
„Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення
економічних реформ”
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018
№ 512 „Деякі питання реалізації пілотного проекту із
надання при народженні дитини одноразової натуральної
допомоги “пакунок малюка”
Витяг 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 08.09.2016 № 36.1 „Про запровадження сервісу
„Інтерактивна мапа сміттєзвалищ”
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”

до 5 січня

щомісяця
до 10 числа

Відповідальний
за подання інформації
департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 10 січня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 10 січня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

22

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 292-р „Деякі питання реалізації Стратегії
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні
на період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018
№ 435 „Про затвердження Державної програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на
період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.08.2018 № 617-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції розвитку електронного урядування в
Україні”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016
№ 719 „Питання забезпечення житлом сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з
числа військовослужбовців, які брали участь у
зазначеній операції, та потребують поліпшення
житлових умов”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.08.2012 № 605-р „Про затвердження плану заходів
щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, в українське суспільство на період
до 2020 року”

до 10 січня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 січня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 10 січня

управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
відділ
інформаційнокомп’ютерного
забезпечення
апарату облдержадміністрації

до 10 січня

і

науки

до 10 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 10 січня

відділ 3 питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації

23

11.

Розпорядження
Кабінету Міністрів України від
06.09.1999 № 926-р „Про подолання напруженості на
вітчизняному ринку паливно-енергетичних ресурсів і
своєчасного запобігання виникненню кризових ситуацій”
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 „Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку”
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016
№ 239 „Деякі питання відшкодування вартості
препаратів інсуліну”
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.07.2016 № 517-р „Про затвердження плану
невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із
заробітної плати”
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019
№ 571 „Деякі питання надання у 2019 році субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
будівництво мультифункціональних майданчиків для
занять ігровими видами спорту”
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.08.2019 № 691-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації положень Генеральної угоди про
регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні на 2019 - 2021 роки ”
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
06.06.2018 № 392 „Про затвердження плану заходів з
розвитку неолімпійських видів спорту на 2018-2022
роки”

щомісяця
до 15 числа

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа
щомісяця
до 15 числа

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

до 15 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 січня

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

24

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
20.03.2019 № 171-р „Про затвердження плану заходів на
2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та
сприяння розвитку дитячого громадського руху в
Україні”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
04.07.2018 № 469-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції державної системи професійної
орієнтації населення”
План організації виконання Указу Президента України
від 20.09.2019 №713 „Про невідкладні заходи щодо
забезпечення економічного зростання, стимулювання
розвитку регіонів та запобігання корупціГ’
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.08.2017 № 693-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації
Стратегії
розвитку
органів
системи
Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року”
Указ Президента України від 03.12.2015 № 678/2015
„Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей
3 інвалідністю”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018
№ 453 „Про затвердження Державної соціальної
програми „Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021
року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011
№ 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”

до 15 січня

управління
сім’ї та
облдержадміністрації

до 15 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 січня

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 15 січня та
до 15 березня

відділ 3 питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 січня

молоді

до 15 січня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 15 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

дітей
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25.

26.

27.

28.

29.

ЗО.

31.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
02.03.2010 № 359-р „Про затвердження плану заходів
щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості
населення”
Указ Президента України від 24.09.2014 № 744/2014
„Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 28 серпня 2014 року „Про невідкладні
заходи щодо захисту України та зміцнення її
обороноздатності”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
19.08.2015 № 898-р „Питання забезпечення учасників
антитерористичної операції та сімей загиблих учасників
антитерористичної операції земельними ділянками”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.11.2018 № 944-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених
осіб та впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до 2020 року”
Указ Президента України від 13.12.2016 № 553/2016
„Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання
прав осіб 3 інвалідністю”
Указ Президента України від 19.05.2011 № 588/2011
„Про заходи щодо розв’язання актуальний проблем осіб
3 обмеженими фізичними можливостями”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017
№ 119 „Питання забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх
сімей”

до 15 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 15 січня

Головне
управління
Держгеокадастру у Тернопільській
області

до 15 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 17 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

до 20 січня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 25 числа

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
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32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011
„Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в
Україні”
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011
„Питання забезпечення органами виконавчої влади
доступу до публічної інформаціГ’
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000
№ 1907 „Про моніторинг стану здоров’я населення,
діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони
здоров’я”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012
№ 783 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми”
Указ Президента України від 25.09.2008 № 857/2008
„Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти”
Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011
„Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в
Україні”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.03.2018 № 231-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки
дорожнього руху в Україні на період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017
№ 115 „Про затвердження Державної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту на період
до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2016
№ 987 „Про щорічні звіти голів обласних. Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій”

до зо січня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до зо січня

відділ забезпечення
керівництва

до зо січня

управління
охорони
облдержадміністрації

до зо січня

управління
сім’ї та
облдержадміністрації

молоді

до зо січня

управління
освіти
і
облдержадміністрації
служба
у
справах
облдержадміністрації

науки

до зо січня

до зо січня

до 1 лютого

до 1 лютого

дітей

діяльності

здоров’я

дітей

управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

організаційний відділ
облдержадміністрації

апарату

27

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016
№ 148 „Про затвердження Державної цільової соціальної
програми "Молодь України" на 2016-2020 роки та
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 856 „Про затвердження Порядку та Методики
проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації державної регіональної політики”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 № 669-р „Про затвердження плану заходів
щодо виконання регіональних та місцевих програм
підвищення енергоефективності”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
12.10.2011 № 1058-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції державної міграційної політики”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.12.2017 № 983-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції державної політики у сфері захисту
прав споживачів на період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.05.2019 № 355-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції реформування системи
забезпечення населення культурними послугами”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 344 „Про затвердження Державної програми співпраці
із закордонними українцями на період до 2020 року”

до 1 лютого

управління
сім’ї та
облдержадміністрації

до 1 лютого

департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 10 лютого

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 15 лютого

відділ 3 питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації

до 15 лютого

молоді

до 15 лютого

управління
облдержадміністрації

до 20 лютого

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

культури

28

48.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.03.2018 № 179-р „Про затвердження плану заходів
щодо зміцнення національної єдності, консолідації
українського суспільства та підтримки ініціатив
громадськості у зазначеній сфері”

до 1 березня

управління 3 питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

49.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019
№ 827 „Деякі питання державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря”

до 1 березня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

50.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
12.10.2011 № 1039-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної
юстиції щодо неповнолітніх в Україні”

до 15 березня

служба
у
справах
облдержадміністрації

51.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.08.2017 № 574-р „Про затвердження плану заходів із
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні до 2020 року”

до 15 березня

управління 3 питань внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

52.

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”

до 25 березня

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

53.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.11.2015 № 1393-р „Про затвердження плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на
період до 2020 року”

до зо березня

управління
сім’ї та
облдержадміністрації

дітей

молоді

29

54.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
19.07.2017 № 489-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції розвитку сільських територій”

до 1 квітня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

55.

Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014
№ 1674-VII „Про Рекомендації парламентських слухань
на тему: „Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх
вирішення”

до 1 квітня

управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

Віталій СІКІРИНСЬКИИ

