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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№_________________
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на грудень 2020 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про стан виконання у 2020 році завдань, визначених
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
28 лютого 2019 року № 103-од ,,Про реалізацію на території
області Національної стратегії управління відходами в
Україні до 2030 року”.
2. Про організацію та проведення заходів для дітей області з
нагоди новорічно-різдвяних свят.
3. Про план роботи облдержадміністрації на 2021 рік

30 грудня

управління екології
та природних
ресурсів облдержадміністрації

управління
сім’ї
та
облдержадміністрації
організаційний
відділ
облдержадміністрації

молоді
апарату

3

ІІ. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

ІІ
декада

керівництво області

IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1. Заходи з відзначення Всеукраїнського референдуму на
підтвердження Акта проголошення незалежності України

1 грудня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
2. Відкриття виставки ,,Воїни. Історія українського війська” до
4 грудня
управління
з
питань
внутрішньої
Дня Збройних Сил України
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
3. Організація та проведення благодійної акції в інтернатних 14-25 грудня управління
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
закладах області „З турботою про дитину”
4. Обласний етап ХХІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика

18 грудня

5. Обласна благодійна програма „Миколай дарує радість” для
19 грудня
дітей соціально незахищених категорій до свята Миколая
6. Організація та проведення обласної благодійної програми 19-30 грудня
для багатодітних сімей області „Від Миколая до Різдва”

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді
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7. Новорічний серпантин „Традиції святкування Нового року в
різних країнах”

30 грудня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

8. Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День працівників прокуратури

Міжнародний день людей з особливими потребами
Введення у храм Пресвятої Діви Марії

1
грудня
1
грудня

3
грудня
4
грудня

Міжнародний День волонтера

5
грудня

День працівників статистики

5
грудня
6
грудня

День Збройних Сил України

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації

5
День місцевого самоврядування

7 грудня

Міжнародний день прав людини

10
грудня
14
грудня
15
грудня

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС
День працівників суду

День працівників державної виконавчої служби

17
грудня

Святого Миколая Чудотворця

19
грудня

День адвокатури

19
грудня

Непорочного зачаття св. Анною Пресвятої Діви Марії

22
грудня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

6
День української дипломатії

22
грудня

День енергетика

22
грудня

День працівників архівних установ

24
грудня
25
грудня

Різдво Христове

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
Державний архів Тернопільської області
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови
облдержадміністрації
1.

Засідання громадської
адміністрації

ради

при

обласній

державній

1 грудня

2.

Участь у заході ,,Симуляція візиту інвестора” від Польської
агенції інвестицій та торгівлі в рамках проєкту ,,Золота
ділянка 2020”

1 грудня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

7
Участь у тренінгу для бенефіціарів 2-го конкурсного набору з
питань реалізації мікропроєктів в рамках Програми
прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2014-2020 роки
4. Нарада з питань проведення обласних змагань з олімпійських
і не олімпійських видів спорту
5. Засідання науково-методичної ради
6. Проведення засідання атестаційної комісії з атестації тренерів
(тренерів-викладачів) для присвоєння кваліфікаційної
категорії
7. Засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку
громадянського суспільства при обласній державній
адміністрації
8. Робоча нарада з питань реалізації грантового проєкту
„Кордони рівних шансів”
9. Проведення засідання експертно-перевірної комісії
10. Засідання експертної комісії щодо обговорення проєкту
Програми розвитку туризму в Тернопільській області на
2021 -2025рр.
11. Нарада з питання організації і забезпечення освоєння у
2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
3.

2 грудня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

3 грудня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
Державний архів Тернопільської області
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

7 грудня
10 грудня
14 грудня
22 грудня
25 грудня
І декада
І декада

міжнародного
фандрайзингу

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
туризму
облдержадміністрації
Державний архів Тернопільської області
управління
туризму
облдержадміністрації
департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

8
12. Нарада з питання наповнення даними та організації і
забезпечення функціонування Єдиної державної електронної
системи у будівництві
13. Засідання ради церков при обласній державній адміністрації
14. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області
15. Засідання Наглядової ради Установи „Агенція регіонального
розвитку в Тернопільській області”

ІІ декада

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
ІІ декада
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
щоп’ятниці управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
протягом
управління
міжнародного
місяця
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
у разі потреби департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
у разі потреби департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

16. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації
17. Засідання комісії з визнання та встановлення статусу
учасника бойових дій-добровольця антитерористичної
операції
18. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які у разі потреби
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
19. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
за
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), дорученням
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
голови комісії

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

9
20. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати
21. Засідання комісії обласної державної адміністрації з розгляду
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
22. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
23. Засідання ліцензійних комісій з питань видачі суб’єктам
господарювання ліцензій на провадження господарської
діяльності
з
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення

за
дорученням
керівника
групи
по мірі
надходження
заяв
по мірі
надходження
заяв

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

по мірі
надходження
заяв

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Надання організаційно-методичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
містобудівної документації, а також будівництва об'єктів, що
споруджуються за кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

протягом
місяця

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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VI. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

Засідання колегії Державного архіву Тернопільської області з
порядком денним:
1. Про стан збереженості документів Національного
архівного фонду України та стану діловодства в установах та
закладах, підпорядкованих департаменту соціального захисту
населення Тернопільської обласної державної адміністрації.
2. Про підсумки роботи архівних установ області.
Відзначення кращих архівістів

ІІ декада

Державний архів Тернопільської області

2.

Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1. Про стан виконавської дисципліни в органах управління
освітою та закладах освіти області щодо реалізації завдань,
визначених нормативно-правовими актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими
документами голови обласної державної адміністрації та
управління освіти і науки облдержадміністрації.
2. Про затвердження плану роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації на 2021 рік

ІІ декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

11
VII. Робота з кадрами
1.

Онлайн навчання у Тернопільському регіональному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
1) спеціалістів сільських, селищних та міських рад, рад 1-2, 15-16
об’єднаних територіальних громад із земельних питань;
грудня
2) працівників органів державної влади вперше призначених 3-4,8 грудня
на посади державної служби за загальною професійною
(сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації;
3) спеціалістів з питань соціальної роботи об’єднаних
8 грудня
територіальних громад області;
4) секретарів сільських, селищних, міських рад;
9-11,16-18
грудня
5) старост, сільських, селищних та міських голів 9-11, 16-18
(їх заступників);
грудня
6) працівників управлінь соціального захисту населення 10 грудня
районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, відповідальних за
ведення обліку справ інвалідів, які мають право на отримання
транспортних засобів, та за питання надання реабілітаційних
послуг, забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації;

Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій
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7) працівників відділів адміністрування Державного реєстру
виборців апаратів районних державних адміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад;
8) працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування („Конфлікти, стреси та маніпулювання в
управлінській діяльності. Мотивація та робота в команді”)

14 грудня

14 грудня

VIII. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

Здійснення позапланового внутрішнього аудиту діяльності
установи „Агенція регіонального розвитку в Тернопільській
області”

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня, у грудні 2020 року
№
з/п
1.

Назва документа
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 „Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19”

Дата
виконання
щодня

Відповідальний за подання інформації
управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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2.

3.

4.

5.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641
„Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 623
„Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної
плати медичним та іншим працівникам закладів охорони
здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність
населення”
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 923
„Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою
респіраторною
хворобою
COVID-19,
спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2”
Доручення Президента України від 29.06.2010 № 1-1/1378
щодо активізації роботи комісій з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат та щомісячного оприлюднення в ЗМІ
інформації щодо погашення заборгованості із зарплати

щодня

департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту населення
та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації

до 2 грудня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 3 грудня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 5 грудня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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6.

7.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 331
„Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних
фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці
медичних та інших працівників, які надають медичну
допомогу таким пацієнтам”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2020
№ 916-р „Про затвердження плану заходів з підготовки
об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до
осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015
№ 998-р „Про заходи з увічнення пам’яті захисників України
на період до 2020 року”
9. 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”
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016
№ 777-р „Про затвердження плану заходів з відзначення
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та
вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року”
8.

до 5 і 20
грудня

до 5 грудня

до 10 грудня
до 10 грудня

до 10 грудня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

департамент
архітектури,
містобудування,
житловокомунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
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11. 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”
12. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 30.01.2019 № 68
„Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до
трьох років” муніципальна няня”
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020
№ 110-р „Деякі питання фінансування у 2020 році оснащення
закладів загальної середньої та професійної (професійнотехнічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної
середньої освіти”
14. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 12.02.2020 № 100
„Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію програми „Спроможна
школа для кращих результатів”
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 333
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 28.03.2018 № 214 “Питання забезпечення житлом деяких
категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території
інших держав, а також членів їх сімей”
16. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
06.05.2020 № 29 п. 6.7 щодо додаткових виплат медичним
працівникам

до 10 грудня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 грудня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 грудня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 грудня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

до 10 грудня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 грудня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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17. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1117
„Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на оздоровлення і
відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах,
в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії
гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської
областей, на узбережжі Чорного і Азовського морів”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
„Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”
21. Указ Президента України від 12.01.2018 № 5/2018
„Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх
числа”
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853
„Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи
інституційного догляду та виховання дітей”

до 10 грудня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

до 15 грудня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 грудня
до 15 грудня

та

молоді

до 15 грудня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

до 15 грудня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей
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23. Указ Президента України від 28.01.2010 № 75/2010
„Про вшанування учасників боротьби за незалежність
України у ХХ столітті”
24. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2020
№ 798-р „Про розподіл субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для деяких
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1047
„Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету бюджету Тернопільської міської
об’єднаної територіальної громади на реконструкцію
шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в
районі вул. Гайової в м. Тернополі”
26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020
№ 1460-р „Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на
2020 рік, та розподіл додаткового обсягу субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для деяких категорій осіб”

до 20 грудня
до 20 грудня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20 грудня

Головне
управління
казначейської служби
Тернопільській області

Державної
України у

до 20 грудня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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27. Указ Президента України від 18.08.2020 № 329/2020
„Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони
культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та
туризму”
28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2020
№ 1202-р „Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо
реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на
2017-2020 роки”
29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020
№ 959-р „Про виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету для здійснення першочергових
(невідкладних) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території
Тернопільської області”
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 818
„Деякі питання розвитку системи екстреної медичної
допомоги у 2020 році”
31. Указ Президента України від 22.02.2010 № 202/2010
„Про заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно
дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримки
руху Спеціальної олімпіади в Україні”
Керівник апарату адміністрації
Юлія Борейчук
Ольга Вовк

до 25 грудня

управління
облдержадміністрації

культури

до 25 грудня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

до 30 грудня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 31 грудня

управління
охорони
облдержадміністрації

до 1 січня

здоров’я

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації
Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

та
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