УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 27 січня 2017 року

м. Тернопіль

№ 38-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на лютий 2017 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 17 листопада 2014 року № 545-од:
1. Затвердити
план роботи
обласної державної
адміністрації
на лютий 2017 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРІІА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
27.01.2017 $ 38-од

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на лютий 2017 року

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації

Е

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
1) про підсумки соціально-економічного розвитку
області за 2016 рік;

22 лютого

2) про виконання обласного бюджету за 2016 рік;
3) про внесені зміни до Програми охорони
навколишнього
природного
середовища
в
Тернопільській області на 2014-2020 роки

департамент економічного розвитку і
торгівлі спільно з іншими підрозділами
облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдерж
адміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

III декада

керівництво облдержадміністрації
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

І. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат

Візит в Тернопільську область спеціалістів компанії Зки
Логистик (Угорщина) з метою будівництва заводу зі
знищення особливо небезпечних відходів
Туристично-мистецька
презентація
області
„Благословенне Тернопілля” в Українському домі
у м.Києві

9 лютого

14 лютого

Культурно-мистецькі заходи та народні гуляння до
свята стрітення та Дня Зими
Культурно-мистецька акція „Стрітенська свічка”

14-15 лютого

Вечір пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні „А сотню
вже зустріли небеса”
Заходи, присвячені 28-й річниці виведення військ з
Афганістану
Заходи з відзначення 125-річчя з дня народження
верховного
архієпископа
Української
грекокатолицької церкви - Иосифа Сліпого

15 лютого

Вечір-присвята „Люди Майдану. Пам’яті Небесної
сотні”
Вечір-реквієм до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні
Вечір-портрет „Довгий шлях визнання” (до 130-річчя
від дня народження Леся Курбаса - українського
режисера, актора, теоретика театру, драматурга,
публіциста, перекладача, засновника театру „Березіль”)
Представлення туристичного потенціалу Тернопільської
області на Міжнародній туристичній виставці „Tour
salon 2017” у м. Познань, Республіка Польща

15 лютого

15 лютого
15-16 лютого

16 лютого
20 лютого
23 лютого

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації, управління з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

відділ туризму облдержадміністрації
24 лютого

з
12.

13.

Урочиста академія, присвячена 130-річчю від дня
народження Л.Курбаса та 30-річчю з часу заснування
обласного меморіального музею-садиби Леся Курбаса у
с. Старий Скалат
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
Міжнародний день водно-болотних угідь

25 лютого

управління
адміністрації

2 лютого

Всесвітній
день
боротьби
3
онкологічними
захворюваннями
День вшанування учасників бойових дій на території
інших держав

4 лютого

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

15
лютого

День Героїв Небесної Сотні

20
лютого

Міжнародний день рідної мови

21
лютого

культури

облдерж

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

2.

Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань підведення підсумків роботи тваринницької
галузі за 2016 рік
Збори
керівного
складу
органів
управління
територіальної підсистеми щодо підведення підсумків
роботи територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту області з питань цивільного
захисту за 2016 рік та визначення основних завдань на
2017 рік

2 лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

3 лютого

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

цивільного
облдерж
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3.

Засідання
комісії
про
призначення
стипендій
спортсменам області на 2017 рік
Конкурс проектів молодіжних громадських організацій

3 лютого

10, 24 лютого

7.

Засідання експертно-перевірної комісії державного
архіву області
Робоча нарада з питань підсумків роботи у 2016 році
підприємствами
зв’язку
області та
вирішення
проблемних питань у 2017 році
Засідання комісії з присвоєння спортивних розрядів

8.

Засідання комісії з атестації тренерів-викладачів

27 лютого

9.

Круглий стіл на тему: „Врегулювання розміщення
зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
Тернопільської області”
Засідання громадської ради при управлінні екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації
Підписання угод про співпрацю у сфері туризму з
Рівненською та Волинською областями
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації
Нарада
з
керівниками
сільськогосподарських
підприємств щодо стану виплати орендної плати за
земельні паї
Нарада з питань підсумків роботи харчової і переробної
галузі у 2016 році та основних завдань розвитку галузі
на 2017 рік

27 лютого

4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

7 лютого

13 лютого

24 лютого

І декада
II декада
II декада
II декада

III декада

III декада

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
державний архів області
управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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16.

Засідання регіональної комісії з питань евакуації при
обласній державній адміністрації

17.

Засідання робочої групи з питань встановлення пенсій
III декада
за особливі заслуги перед Україною при Тернопільській
облдержадміністрації
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
III декада
погашення заборгованості
із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
Спільний семінар з представниками Всеукраїнської
III декада
громадської організації „Спілка сприяння розвитку
сільського зеленого туризму в Україні” на тему:
„Основи знань щодо надання гостинності у сфері
сільського зеленого туризму: право, категоризація,
промоції, успішні практики”
Засідання робочої групи з розроблення проекту Плану
III декада
заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
розвитку Тернопільської області на період до 2020 року
Проведення
нарад
організаційного
комітету з
протягом місяця
проведення Міжнародного інвестиційного форуму
„Тернопільщина Invest - 2017”
Засідання робочої групи щодо розподілу субвенцій з при надходженні заяв
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
будівництво (придбання) житла для 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

18.

19.

20.

21.

22.

III декада

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

відділ туризму облдержадміністрації

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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23.

Засідання робочої групи з питань
допомоги при облдержадміністрації

24.

Засідання ради учасників антитерористичної операції
при обласній державній адміністрації
Засідання комісії з встановлення статусу учасникадобровольця антитерористичної операції
Засідання комісії з розподілу коштів серед обласних
громадських організацій ветеранів та інвалідів,
виділених з обласних програм „Ветеран” та „Турбота”
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
та проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Проведення семінарів щодо функціонування системи
електронних закупівель PROZORRO в рамках
проведення заходів з реформування системи державних
закупівель
Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій
на здійснення господарської діяльності щодо надання
послуг
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення суб’єктами господарювання

25.
26.

27.

28.

29.

1.

2.

гуманітарної при надходженні заяв департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
при необхідності
при необхідності
при необхідності

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

при необхідності

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

при необхідності

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

при необхідності

управління
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
Комплексне вивчення стану навчально-виховного
13-17 лютого
управління освіти і науки облдерж
процесу
у
Державному
навчальному
закладі
адміністрації
„Підволочиський професійний ліцей”
Комплексне вивчення стану навчально-виховного 27 лютого —3 березня управління освіти і науки облдерж
процесу у Державному навчальному закладі „Бучацьке
адміністрації
професійно-технічне училище”
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3.

Проведення відеонарад при голові облдержадміністрації
з головами райдержадміністрацій, головами об’єднаних
територіальних громад області

щопонеділка

4.

Обласна державно-громадська операція „Діти вулиці.
Вокзал”

протягом місяця

5.

Виїзди в райони області та об’єднані територіальні
громади
з
питань
створення
туристичної
інфраструктури області
Аналіз та контроль за виконанням показників доходної
частини обласного бюджету, бюджетів районів, міст
обласного значення та об’єднаних територіальних
громад в розрізі платежів
Проведення регулярних спостережень щодо розвитку
несприятливих погодних умов і своєчасне доведення їх
до місцевих органів виконавчої влади і населення,
попередження про небезпечні явища та організація
оповіщення населення
Проведення перевірок місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій області з підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році, стану
готовності гідроспоруд, водосховищ, ставків та об’єктів,
що знаходяться у зоні впливу шкідливої дії льодоходу,
повені та паводків
Виїзди бригад обласних спеціалістів у райони для
огляду населення

протягом місяця

керівництво
облдержадміністрації,
організаційний відділ спільно з
сектором
інформаційнокомп’ютерного забезпечення апарату
облдержадміністрації
служба у справах дітей облдерж
адміністрації спільно з обласним
центром соціальних служб сім’ї, дітей
та молоді, Головним управлінням
Національної поліції в області
відділ туризму облдержадміністрації

протягом місяця

департамент
адміністрації

6.

7.

8.

9.

фінансів

облдерж

протягом місяця

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

цивільного
облдерж

протягом місяця

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

цивільного
облдерж

протягом місяця

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

8
10.

11.

Тематичні перевірки з питань дотримання вимог
чинного законодавства України з питань охорони праці
у навчальних закладах області
Перевірка щодо забезпечення навчально-виховного
процесу в опорних навчальних закладах та їх філіях

протягом місяця

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

протягом місяця

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

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

2.

3.

Засідання колегії департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
- про підсумки роботи системи соціального захисту
населення області у 2016 році
Засідання колегії управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації з порядком денним:
- підбиття підсумків роботи управління за 2016 рік та
основні завдання на 2017 рік
Засідання колегії управління освіти і науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про функціонування в області у 2016 році Програми
розвитку і функціонування української мови на 20132017 роки;
2) про контроль керівниками навчальних закладів,
органів управління освітою за додержанням порядку
проведення атестації педагогічних працівників;
3) про виконання у 2016 році вимог чинного
законодавства з питань пожежної та техногенної
безпеки, охорони праці, профілактики травматизму у
навчальних закладах області;
4) про стан виконавської дисципліни в органах
управління освітою та навчальних закладах області

23 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

24 лютого

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

III декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

та

науки
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4.

5.

6.

Засідання
колегії
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи агропромислового комплексу
області за 2016 рік та основні завдання на 2017 рік;
2) про стан розгляду звернень громадян в департаменті
за 2016 рік;
3) про стан виплати орендної плати у 2016 році;
4) про стан виконавської дисципліни в департаменті
агропромислового розвитку облдержадміністрації
Засідання колегії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки діяльності закладів охорони здоров’я за
2016 рік та покращення розвитку галузі у 2017 році;
2) про затвердження програми соціально-економічного
розвитку охорони здоров’я області на 2017 рік;
3) про стан виконання наказу управління охорони
здоров’я облдержадміністрації від 21.08.2014 № 362-од
„Про затвердження заходів щодо зниження рівня
дитячої смертності в області на період ло 2017 року;
4) про стан охорони праці в лікувально-профілактичних
закладах області за 2016 рік
Засідання
колегії
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про соціально-правовий захист дітей за підсумками
2016 року;
2) про роботу центру соціально-психологічної
реабілітації
дітей
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації у 2016 році;
3) про ведення електронного обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які
опинилися
у
складних
життєвих
обставинах

III декада

управління
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада

управління
охорони
облдержадміністрації

III декада

служба
у
справах
облдержадміністрації

здоров’я

дітей
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(формування Єдиної інформаційно-аналітичної системи
„Діти”);
4) про стан виконавської дисципліни служб у справах
дітей щодо виконання завдань, визначених актами
Президента України, Кабінету Міністрів України,
голови облдержадміністрації з питань соціальноправового захисту прав дітей
7.

Засідання колегії управління з питань цивільного
захисту населення облдержадміністрації з порядком
денним:
1) про підготовку органів управління територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту області до комплексної перевірки Державної
служби України з надзвичайних ситуацій щодо
виконання вимог законів та інших нормативно-правових
документів з питань цивільного захисту, техногенної і
пожежної небезпеки та діяльності аварійно-рятувальної
служби в області;
2) про виконання плану дій органів управління
цивільного захисту, місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування щодо підготовки
до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році
та підготовку органів управління територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту до реагування на надзвичайні ситуації,
пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків у
весняно-літній періоди 2017 року

III декада

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

цивільного
облдерж
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VII. Робота з кадрами

Навчання в Тернопільському регіональному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій (за окремим планом):
- секретарів сільських, селищних та міських рад (І етап
навчання);
- керівників та спеціалістів районних державних
адміністрацій з питань цивільного захисту населення і
працівників управління з питань цивільного захисту
населення обласної державної адміністрації (І етап
навчання);
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад
(І етап навчання);
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій області;
- спеціалістів з питань соціальної роботи об’єднаних
територіальних громад області;
- спеціалістів сільських, селищних та міських рад, рад
об’єднаних територіальних громад із земельних питань
(І етап навчання);
- керівників та спеціалістів структурних підрозділів
районних державних адміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення,
відповідальних за забезпечення розвитку туризму та
курортів;

Тернопільський регіональний центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і організацій
6-10 лютого
6-10 лютого

13-17 лютого
15 лютого
16 лютого
20-24 лютого

21 лютого
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- новопризначених керівників відділів освіти районних 27 лютого - 3 березня
державних
адміністрацій,
управлінь
освіти
Бережанської, Кременецької та Чортківської міських
рад, об’єднаних територіальних громад області (І етап
навчання);
спеціалістів з питань житлово-комунального
28 лютого
господарства районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, об’єднаних територіальних громад області,
керівників підприємств житлово-комунальної галузі

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

Перевірка діяльності
державної адміністрації

обласної

II декада

2.

Перевірка діяльності Чортківської районної державної
адміністрації

II декада

3.

Комплексна перевірка діяльності та надання методичної
допомоги службі у справах дітей Тернопільської
районної державної адміністрації
Фінансовий аудит в Лановецькій районній державній
адміністрації
Контроль за проведенням та надання методичної
допомоги з питань технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту в області

II декада

4.
5.

відділу

туризму

протягом місяця
протягом місяця

Організаційний відділ спільно з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації
Організаційний відділ спільно з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
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IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації! органам
влади вищого рівня у лютому 2017 року

№
з/п

Назва документа

Дата виконання

1.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.05.2016 № 418-р “Про затвердження плану заходів
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік”

5 лютого

2.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.07.2016 № 566-р “Про затвердження плану заходів з
підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу
України до осінньо-зимового періоду 2016U7 року та
його проходження”
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
31.03.2015 № 359-р “Про затвердження плану заходів
щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації
та соціальної адаптації учасників антитерористичної
операції”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.01.2016 № 10-р “Про затвердження плану
міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя
учасників антитерористичної операції”

5 лютого

3.

4.

5.

Відповідальний
за подання інформації
департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації;
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації

5 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.02.2016 № 113-р “Про затвердження Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН
1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 “Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.12.2015 № 1340-р “Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству
освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу
освітньої і медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у 2015 році”
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 погашення заборгованості із
заробітної плати”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.08.2016 № 590-р “Про затвердження плану заходів з
виконання у 2016 році Загальнодержавної програми
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини" на період до 2016 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 № 902-р “Про розподіл резерву коштів
медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у 2016 році”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 № 903-р “Про перерозподіл обсягу медичної

10 лютого

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

15 лютого

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

15 лютого

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації;
управління
освіти і науки облдержадміністрації

15 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

15 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 лютого

служба
у
справах
облдержадміністрації

15 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

15 лютого

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

молоді

здоров’я

дітей

15

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у
2016 році”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016
№ 834 “Про затвердження Примірного положення про
центр соціальної підтримки дітей та сімей”
Постанова Кабінету Міністрів України № 821 від
07.10.2015 “Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках
Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.06.2014 № 588-р “Питання соціального забезпечення
громадян України, які переміщуються з тимчасово
окупованої
території
та
районів
проведення
антитерористичної операції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
№ 865 “Про особливості нарахування плати за надану
послугу з централізованого опалення населенню у разі
відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на
вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку
теплової енергії в опалювальний сезон 2016U7 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016
№ 223 “Про внесення змін до Положення про Премію
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016
№ 554 “Про затвердження Державної програми
розвитку транскордонного співробітництва”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
20.05.2009 № 343-од “Про запровадження спеціального
моніторингу погашення державними і комунальними
підприємствами,
установами
та
організаціями

16 лютого

служба
у
справах
облдержадміністрації

25 лютого

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

28 лютого

управління з питань
захисту
облдержадміністрації

28 лютого

управління
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

1 березня

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

1 березня

управління
міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щопонеділка

дітей

цивільного
населення

молоді

16

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до
Пенсійного фонду та обов’язкових платежів до
державних та місцевих бюджетів”
Доручення голови облдержадміністрації від 12.09.2016
№ 79 “Про забезпечення контролю за проведенням
ремонтних робіт”
Доручення голови облдержадміністрації від 27.07.2016
№ 63 “Про функціонування мобільних груп з контролю
за рухом
великовагових та великогабаритних
транспортних засобів”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
24.03.2016 № 165-од “Про організацію виконання
комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.05.2015 № 314-од “Про заходи щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників антитерористичної операції”
Доручення голови облдержадміністрації від 20.10.2014
№
85
“Щодо
соціальної
підтримки
сімей
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу,
працівників,
які
беруть
участь
в
антитерористичній операції””
Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.06.2016
№ 356-од “Про обмеження руху
великотоннажного автомобільного транспорту”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
11.05.2016 № 274-од “Про застосування електронної
системи закупівель товарів, робіт і послуг ”

5 лютого

5 лютого

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації

5 лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

10 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 лютого

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

10 лютого

17

28.

29.

ЗО.

31.

32.

33.

Розпорядження голови облдержадміністрації від
25.05.2016
№ 316-од “Про організацію літнього
оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
02.07.2014 № 258-од “Про соціальне забезпечення
громадян України, які переміщуються з тимчасово
окупованої
території
та
районів
проведення
антитерористичної операції”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 № 392-од “Про організацію моніторингу
соціально-економічних показників розвитку області”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
22.02.2016
№ 88-од “Про організацію виконання
обласної комплексної програми соціальної підтримки
малозахищених верств населення "Турбота" на 20162020 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
21.03.2016 № 151-од “Про проведення моніторингу і
оцінки результативності виконання Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року та плану
заходів з її реалізації у 2015-2017 роках”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
16.03.2016 № 147-од “Про організацію проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики”

15 лютого

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

20 лютого

управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в області

до 20 лютого

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

20 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 лютого

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

27 лютого

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

молоді

--------------------------------------------------------------------- * ----------------

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

