ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від _________________ 20 __ року

№ _______________

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на липень 2021 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01:
1. Затвердити план роботи Тернопільської
адміністрації на липень 2021 року (додається).

обласної

державної

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
та керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.
Голова адміністрації

Володимир ТРУШ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 421/01.02-01 від 04.07.2021
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E0080C68200
Підписувач Труш Володимир Любомирович
Дійсний з 23.03.2020 0:00:00 по 23.03.2022 0:00:00
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Ігор Дем’янчук
Михайло Гапула
Віктор Устенко
Володимир Важинський
Світлана Беспоповцева
Тетяна Стець
Ліна Сисан
Тарас Серетний
Іванна Лицар
Олег Пілярчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________№______________
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на липень 2021 року
Термін
Зміст заходу
виконання

№
з/п

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1. 1Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
. 1. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя
2021 року.
2. Про стан виконання Плану заходів з реалізації ІІ етапу
Національної стратегії реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки.

28 липня
департамент
фінансів
облдержадміністрації
служба у справах дітей та інші структурні
підрозділи облдержадміністрації, районні
державні адміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад

ІІ. Сесія обласної ради
1. Не планується
IIІ. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.
2.

Віртуальна
виставка
„Архітектура ‒ немов завмерла
музика” до Дня архітектури України
Вікторина „Петро Яцик” до 100-річчя від дня народження
відомого мецената та філантропа

1 липня
1 липня

департамент
культури
облдержадміністрації
департамент
культури
облдержадміністрації

та

туризму

та

туризму
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

ІІІ
етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”)
Всеукраїнська благодійна акція „Серце до Серця”

військово-

1-10 липня
1-30 липня

Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дочірнього підприємства – оздоровчого
комплексу „Лісовий” (село Скоморохи)
Спортивні ігри спецпідрозділів МВС України у форматі
„CrossFit”

03-23 липня

Виставка до 80-річчя проголошення Акта відновлення
Української Держави
Проведення турніру з інтелектуально-розвиваючих ігор
„З Україною в серці”
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІІІ тематичної зміни у Державне підприємство
України „Міжнародний дитячий центр „Артек” в м.Київ
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Сокіл”
с. Чорний Ліс
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Збруч”
смт. Скала-Подільська
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу у „Промінь” с.
Долина
Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до Міжгосподарського пансіонату з лікуванням
„Лісова пісня” у м. Борщів

1-7 липня

6 липня

2-11 липня
13-31 липня

14-27 липня
14-31 липня

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації
головне управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Тернопільській області
департамент
культури
та
туризму
облдержадміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації

15-28 липня

управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації

15-31 липня

управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації
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14. Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок ІІІ тематичної зміни в Український дитячий центр
„Молода Гвардія” у м.Одеса
15. Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Лісова казка” у
с. Борщівка
16. Всеукраїнська
та
Молодіжна
проща
до
Марійського духовного центру
17. Проведення пластових таборувань для дітей та молоді

15 -31 липня

управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації

17-30 липня

управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації

18-19 липня

18. Організація відправки дітей області на оздоровлення та
відпочинок до дитячого оздоровчого закладу „Барвінок”
с. Мшанець
19. Урочисте вручення почесного звання ,,Мати-героїня”

20-31 липня

управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації

20. Зустріч керівництва облдержадміністрації з Почесним
Консулом Сенегалу в м.Тернопіль пані Іриною Іващук

ІІ декада

21. Зустріч керівництва облдержадміністрації з Почесним
Консулом Бельгії у м.Львові паном Ярославом Гарцулою

ІІ декада

22. Зустріч керівництва облдержадміністрації з Почесним
Консулом Республіки Корея у м.Львові паном Ртіщевим

ІІІ декада

23. Проведення молодіжного сплаву річкою Дністер для кращих
волонтерів та лідерів молодіжних громадських організацій
області ,,Ріка сердець”
24. Обласна державно-громадська операція ,,Літо-2020”

протягом
місяця

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління міжнародного економічного
співробітництва та інвестиційних проектів
обласної державної адміністрації
управління міжнародного економічного
співробітництва та інвестиційних проектів
обласної державної адміністрації
управління міжнародного економічного
співробітництва та інвестиційних проектів
обласної державної адміністрації
управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації

протягом
місяця

служба
у
справах
облдержадміністрації

18-28 липня

І-ІІ декада

дітей
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25.
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
День архітектора
День податківця
Міжнародний День кооперації
День Національної поліції України
День Військово-Морських Сил Збройних сил України
День працівників морського та річкового флоту
Всесвітній день охорони навколишнього середовища
День українських миротворців

1
липня
2
липня
3
липня
4
липня

7
липня
15
липня

День бухгалтера та аудитора

16
липня

День працівників торгівлі

25
липня
28
липня
29
липня

День хрещення Київської Русі-Україна
День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

департамент архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації
Головне управління Державної податкової
служби у Тернопільській області
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
сектор
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент культури та туризму обласної
державної адміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
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IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови облдержадміністрації

7.

Нарада з питань реалізації у 2021 році проєктів, фінансування
яких відбудеться за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі Центрів
надання адміністративних послуг
Засідання експертно-перевірної комісії
Засідання робочої групи з питань реалізації грантового
проєкту Програми прикордонного співробітництва „ПольщаБілорусь-Україна 2014-2020” „Кордони рівних можливостей”
Семінар-тренінг „Сімейно-орієнтована робота у громаді.
Ведення випадку”
Вебінар для фахівців із соціальної роботи, соціальних
працівників та соціальних робітників стосовно особливостей
спілкування з особами, які страждають на психічні розлади,
під час оцінювання їх потреб, а також особливостей надання
таким особам соціальних послуг
Засідання комісії обласної державної адміністрації з
попереднього розгляду документації із землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та надання дозволу на її
виготовлення, матеріалів погодження місця розташування
об’єктів, встановлення ставок орендної плати та питань
купівлі-продажу земельних ділянок державної власності
Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

8.

Дні поля (на базі кращих господарств області)

1.

2.
3.

4.
5.

6.

1 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

16 липня
20 липня

державний архів Тернопільської області
управління міжнародного економічного
співробітництва
та
інвестиційних
проектів облдержадміністрації
Тернопільський
обласний
центр
соціальних служб
Тернопільський
обласний
центр
соціальних служб

ІІ декада
ІІ декада

ІІ декада

щоп’ятниці
І декада

юридичне
управління
облдержадміністрації

апарату

управління розвитку інфраструктури та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

8
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Нарада з головними агрономами, спеціалістами господарств
області з питань підсумків посіву ярих культур
Нарада-семінар з службою пожежної безпеки та охорони
праці, спеціалістами господарств з питань ходу проведення
жнив, та охороні врожаю, забезпечення безпечних умов праці
на час збиральної компанії
Нарада з головними
зоотехніками та зоотехніками селекціонерами племінних господарств з питань ведення
селекційно-племінної роботи на базі ПрАТ „Чортківське
племпідприємство”
Засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на
право здійснювати пасажирські перевезення на автобусних
маршрутах загального користування що не виходять за межі
території області
Засідання обласної комісії у справах альтернативної
(невійськової) служби
Засідання спостережної ради при обласній державній
адміністрації
Позачергове засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації

16.

Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради

17.

Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності
надання дозволів на право користування пільгами з
оподаткування

18.

І декада
ІІ декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

ІІ декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

ІІІ декада

управління розвитку інфраструктури та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації

протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця

управління капітального будівництва
облдержадміністрації
управління капітального будівництва
облдержадміністрації
департамент з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
населення
та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

протягом
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту
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19.

Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
обласній державній адміністрації

протягом
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

20.

Засідання
операції

антитерористичної

протягом
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

21.

Засідання комісії з визнання та встановлення статусу учасника
бойових дій - добровольця
Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших
категорій громадян
Засідання робочої групи щодо розподілу субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для
деяких категорій осіб при обласній державній адміністрації
Засідання комісії обласної державної адміністрації з
визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в
зоні відчуження в 1986-1990 роках
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
Засідання комісії з розгляду реєстрів погодження
позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього
підприємництва
Засідання робочої групи щодо вирішення в області
проблемних питань малого та мікробізнесу

протягом
місяця
протягом
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

протягом
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

протягом
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

протягом
місяця

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом
місяця

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом
місяця

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ради

підтримки

учасників

захисту

10
28.

Проведення засідань ліцензійних комісій обласної державної
адміністрації з питань видачі суб’єктам господарювання
ліцензій на провадження господарської діяльності з
теплопостачання, водопостачання та водовідведення

протягом
місяця

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

29.

Засідання робочої групи щодо ліквідації нелегального обігу та
нелегальної
торгівлі
нафтопродуктами
на
території
Тернопільської області

протягом
місяця

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

30.

Засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із
заробітної плати, за спожиті енергоносії та інших обов’язкових
платежів до місцевого і державного бюджетів Тернопільського
державного науково-технічного підприємства „Промінь”

протягом
місяця

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

31.

Засідання обласної комісії з контролю за розрахунками за
спожиті енергоносії

протягом
місяця

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

32.

Обласні літні школи для переможців ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України

протягом
місяця

управління
освіти
облдержадміністрації

33.

Засідання комісії при обласній державній адміністрації щодо
попереднього розгляду питань, пов’язаних із нагородженням
державними нагородами і відзнаками та почесними званнями
України

по мірі
потреби

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування

і

науки

11
1.

Співпраця з територіальними громадами щодо виплати
субвенції з місцевого бюджету на виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 15 лютого
2021 року № 99/01.02-01 ,,Про схвалення проєкту змін до
обласного бюджету на 2021 рік”

упродовж
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

2.

Надання
організаційно-методичної
допомоги
органам
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
містобудівної документації регіонального і місцевого рівнів
(схем планування територіальних громад, генеральних планів
населених пунктів області, планів зонування і детальних
планів територій)

протягом
місяця

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

3.

Надання
організаційно-методичної
допомоги
місцевого самоврядування з питань надання
комунальних послуг населенню

органам
житлово-

протягом
місяця

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

4.

Надання методичної допомоги щодо розроблення планів дій на
випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру місцевого рівня, положень про ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Тернопільської області, територіальні та місцеві спеціалізовані
служби цивільного захисту

протягом
місяця

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

5.

Проведення навчання для працівників служб у справах дітей в
територіальних громадах (з використанням платформи ZOOM)

протягом
місяця

служба
у
справах
облдержадміністрації

VI. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

Не планується

захисту

дітей

12

VII. Робота з кадрами
1.

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

1.

Моніторинг виплати заробітної плати на підприємствах
області

протягом
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

2.

Вивчення та координація організації надання соціальних
послуг у територіальних громадах
Моніторинг виявлення та перевірки надавачів соціальних
послуг недержавного сектору з тимчасовим або постійним
проживанням громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,
бездомних осіб, осіб звільнених з місць позбавлення волі, осіб
із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних
речовин (Доручення голови облдержадміністрації від 29 січня
2021 року № 3/01.02-03 ,,Про роботу надавачів соціальних
послуг недержавного сектору”)

протягом
місяця
протягом
місяця

департамент
соціального
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
населення облдержадміністрації

захисту

3.

захисту

13
4.

Здійснення внутрішнього аудиту в департаменті культури та
туризму обласної державної адміністрації щодо діяльності
управління культури обласної державної адміністрації та
комунального підприємства Тернопільської обласної ради
,,Тернопільський обласний центр дозвілля ,,Терноцвіт” за
2020 рік стосовно ступеня виконання і досягнення цілей
обласної програми розвитку та підтримки фінансовогосподарської
діяльності
комунального
підприємства
Тернопільської обласної ради ,,Тернопільський обласний
центр дозвілля ,,Терноцвіт” на 2020-2023 роки

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у липні 2021 року
№
з/п
1.

2.

3.

Назва документа

Дата виконання

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211
„Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 03.03.2021 № 29 п. 4 „Щодо протидії незаконному обігу
пального”

щодня

План організації виконання Указу Президента України
від 09.07.2019 № 511/2019 „Про деякі заходи щодо збереження
лісів та раціонального використання лісових ресурсів”

до 2 липня

до 5 липня

Відповідальний за подання інформації
департамент
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

департамент
архітектури,
містобудування, житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

14
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2021 № 299
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 196 ,,Деякі питання державного
фонду регіонального розвитку”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2021 № 540
„Про затвердження Порядку розподілу бюджетних призначень
загального фонду державного бюджету на заходи, пов'язані з
вакцинацією населення і запобіганням поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її
наслідками”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142
„Деякі питання управління державними унітарними
підприємствами та господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2017
№ 560-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи громадського здоров'я”
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”

до 5 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 5 липня

департамент
охорони
облдержадміністрації

до 10 липня

департамент культури
облдержадміністрації

до 10 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 10 липня

департамент
охорони
облдержадміністрації

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

здоров’я

та

туризму

здоров’я
і

науки

15
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68
„Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до
трьох років „муніципальна няня”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020
№ 111-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534
„Про затвердження Державної програми стимулювання
економіки для подолання негативних наслідків, спричинених
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2020—2022 рр”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020
№ 1008-р „Про затвердження плану заходів з реформування
системи шкільного харчування”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2020
№ 1463-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної
медичної допомоги населенню на 2020/2023 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1570-р „Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та
перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1578-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної
ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної
рівності”

до 10 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 липня

департамент
охорони
облдержадміністрації

до 10 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 липня

департамент
охорони
облдержадміністрації

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 10 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

здоров’я

і

науки
здоров’я

і

науки

16
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020
року
№ 1668-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і
здорового освітнього середовища у новій українській школі на
2021 рік”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1365
„Про затвердження Порядку розподілу та використання
коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству
фінансів для забезпечення окремих видатків районних
державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 № 47
„Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2021
№ 84-р „Про затвердження плану заходів щодо підтримки
сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку
креативних індустрій та туризму”
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 326
„Про затвердження Положення про соціальний проект
„Активні парки - локації здорової України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403
„Деякі питання надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час
навчального процесу у закладах загальної середньої освіти”

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

до 10 липня

департамент
облдержадміністрації

фінансів

до 10 липня

департамент
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

до 10 липня

департамент культури
облдержадміністрації

до 10 липня

управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації

до 10 липня

управління
освіти
облдержадміністрації

та

і

науки

туризму

науки

17
23.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020
року
№ 1659-р „Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2021 рік”

до 12 липня

24.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів щодо
погашення заборгованості із заробітної плати”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877
„Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію
малих
групових будинків, будинків підтриманого проживання,
будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного
типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення
проектно-кошторисної документації”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018
№ 218-р „Про затвердження плану заходів, спрямованих на
реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя”
Указ Президента України від 12.05.2018 № 123/2018 „Про
підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників
бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у
заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі
і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях”

до 15 липня

25.

26.

27.

28.

до 15 липня

департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту населення та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 липня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 15 липня

департамент культури
облдержадміністрації

до 15 липня

управління молоді, спорту та іміджевих
проектів облдержадміністрації

та

дітей

туризму

18
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Указ Президента України від 30.09.2019 № 721/2019 „Про
до 15 липня
деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку
та підтримки сімейних форм виховання дітей”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019
до 15 липня
№ 1335-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Національної стратегії реформування системи юстиції щодо
дітей на період до 2023 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 204
до 15 липня
„Про
затвердження
Порядку
використання
коштів,
передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного
проекту “Розвиток соціальних послуг”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020
до 15 липня
№ 216-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Основних напрямів реалізації державної політики у сфері
зайнятості населення та стимулювання створення нових
робочих місць на період до 2022 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.06.2020
до 15 липня
№ 703-р „Про затвердження плану заходів з реалізації ІI етапу
Національної стратегії реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей на 2017/2026 роки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 853
до 15 липня
„Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи
інституційного догляду та виховання дітей”
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180 до 10, 15 липня
„Деякі питання надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги ,,пакунок малюка”
Указ Президента України від 12.01.2018 № 5/2018 „Про
до 20 липня
першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа”

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

19
37.

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

до 20 липня

38.

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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145
„Питання Державної соціальної програми запобігання та
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою
статі на період до 2025 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021
року
№ 361-р „Про затвердження плану невідкладних
заходів із запобігання та протидії домашньому насильству,
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які
постраждали від такого насильства”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744
„Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації
одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 35
„Про реалізацію експериментального проекту щодо
проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності
діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2021
№ 254-р „Деякі питання оптимізації мережі та функціонування
центрів надання адміністративних послуг”

до 5, 20 липня

39.

40.

41.

42.

43.

управління
освіти
облдержадміністрації
департамент
охорони
облдержадміністрації

і

науки

здоров’я

до 20 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 29 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 5 липня
до 1 серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

20

Керівник апарату адміністрації
Ліна Сисан

Світлана БЕСПОПОВЦЕВА

