ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р 0 3 П О РЯ ДЖ Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від

29 червня 2017 року

м. Тернопіль

№ 375-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на III квартал 2017року
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 Тернопільської обласної державної
адміністрації на III квартал 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.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
29.06.2017 № 375-од
ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на III квартал 2017 року
№ з/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації
Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
Про виконання обласного бюджету за перше півріччя
липень
департамент
фінансів
облдерж
2017 року
адміністрації
Про стан соціально-економічного розвитку області у
липень
департамент економічного розвитку і
першому півріччі 2017 року
торгівлі спільно з іншими структурними
підрозділами облдержадміністрації
Про організацію роботи архівних підрозділів при
липень
державний архів Тернопільської області
об’єднаних територіальних громадах, які утворилися
внаслідок адміністративно-територіальної реформи
Про забезпечення сировиною та підготовку цукрових
серпень
департамент агропромислового розвитку
заводів до сезону цукроваріння у 2017 році
облдержадміністрації
Про стан підготовки навчальних закладів області до
серпень
управління освіти і науки облдерж
організованого початку 2017/2018 навчального року
адміністрації
Про підсумки виконання розпорядження голови
серпень
управління охорони здоров’я облдерж
обласної державної адміністрації від 04 серпня
адміністрації
2014 року № 305-од „Про організацію виконання
обласної програми профілактики, діагностики та
лікування вірусних гепатитів В і С на 2012-2016 роки”
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7.

8.

9.
10.

1.

1.

2.

Про підсумки збирання ранніх зернових та
зернобобових
культур
у
сільськогосподарських
підприємствах області та завдання щодо проведення
посіву озимих культур під урожай 2018 року
Про стан погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат в області
Про підсумки літнього оздоровлення у 2017 році
Про готовність житлово-комунального господарства та
соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий
період 2017/2018 року

вересень

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

вересень

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

вересень

відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
спільно
з
іншими
структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
райдержадміністраціями,
виконкомами
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської, Чортківської міських
рад, підприємствами та організаціями
області

вересень

II. Сесія обласної ради
згідно з планом
заступники голови облдержадміністрації
роботи обласної згідно з розподілом обов’язків
ради
III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
Відзначення 100-річчя історичної звитяги Українських
1-2 липня
керівництво
облдержадміністрації,
Січових Стрільців та відкриття меморіалу слави борцям
управління з питань внутрішньої
за волю України у с. Конюхи Козівського району
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
Відзначення 100-річчя битви під Зборовом
1-2 липня
керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
Сесія обласної ради

з
3.
4.
5.

6.

7.

Мистецький фестиваль „На хвилях Серету” у с. Залізці
Зборівського району
Всеукраїнський фестиваль сільської молоді „Купальська
феєрія” у с. Чагарі Гусятинського району
Регіональний фестиваль мистецтв „Забави у княжому
місті” та свято замку в м. Теребовля, присвячені
920-річчю від дня заснування міста
Загальнонаціональна проща у Марійський духовний
центр „Зарваниця” Теребовлянського району

2 липня
6 липня
9 липня

15-16 липня

Свято замку в смт Скала-Подільська Борщівського
району
Заходи, приурочені 27-й річниці прийняття Декларації
про Державний суверенітет України

16 липня

9.

Заходи з відзначення в області Дня хрещення Київської
Русі-У країни

липень

10.

Фестиваль
українського
кулінарного
мистецтва
„КоропФест”
Організація сплаву по річці Дністер для волонтерів та
лідерів молодіжних громадських організацій

липень

8.

11.
12.
13.
14.
15.

Всеукраїнський
фестиваль лемківської культури
„Дзвони Лемківщини”
Фольклорний мистецько-аграрний фестиваль „Козафест”
Свято замку в с. Нирків (Червоногород) Заліщицького
району
Свято замку в с. Сидорів Гусятинського району

липень

липень
серпень
5-6 серпня
13 серпня
13 серпня
20 серпня

управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
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16.

Святкові заходи, присвячені 26-й річниці проголошення
Незалежності України, Дню Державного прапора та
святкування Дня міста Тернополя

17.

Свято замку в м. Збараж

24 серпня

18.

Творчий звіт мистецьких колективів Збаразького
району, присвячений 26-й річниці проголошення
Незалежності України та Дню Державного прапора
України
Регіональний фестиваль хореографічних колективів
„Червона калина”
Всеукраїнський
сільський
фестиваль
мистецтв
„Киданецький піснецвіт”
Регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та
сучасної патріотичної пісні „Дзвони Лисоні”
Свято замку в с. Підзамочок Бучацького району

24 серпня

Українсько-польський літературно-мистецький форум
„Діалог двох культур”
Свято замку в м. Чорткові

4-7 вересня

10 вересня

26.

Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль
„Борщівська вишиванка”
Свято замку в смт Микулинці Теребовлянського району

27.

Свято замку в с. Токи Підволочиського району

ЗО вересня

28.

День знань та свято Першого дзвоника у навчальних
закладах області

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

23-28 серпня

серпень
серпень
3 вересня
3 вересня

9 вересня

17 вересня

вересень

керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації,
відділ
туризму
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
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29.

ЗО.
31.
32.

33.

Всеукраїнське військове паломництво до Марійського
Духовного Центру „Зарваниця” Теребовлянського
району
Урочисті заходи з відзначення 145-річчя від дня
народження С. Крушельницької
Фестиваль-конкурс музичного мистецтва (хорові
колективи та солісти) ім. С.Крушельницької
Всеукраїнський фестиваль театральних колективів
„Тернопільські театральні вечори. Дебют”, присвячені
130-річчю від дня народження Леся Курбаса
Відзначення професійних свят та пам’ятних дат

вересень

вересень
вересень
вересень

протягом кварталу

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних
органів влади вищого рівня

IV. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади
1.
2.

3.
4.

Проведення
внутрішнього
фінансового
аудиту
діяльності Гусятинської райдержадміністрації
Проведення аналізу і забезпечення постійного контролю
за організацією поточних і капітальних ремонтів
приміщень закладів освіти області, їх підготовки до
нового опалювального сезону 2017/2018 року
Обласна державно-громадська операція „Літо - 2017”
Перевірка діяльності Козівської та Шумської районних
державних
адміністрацій
щодо
контролю
за
здійсненням
виконавчими
органами
місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади

липень-серпень
липень-серпень

липень-серпень
липень
вересень

сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації
управління
освіти
облдерж
адміністрації

служба у справах дітей облдерж
адміністрації
організаційний та юридичний відділи
апарату облдержадміністрації
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Перевірка роботи та надання методичної допомоги
службам у справах дітей:
- Бучацької, Монастириської, Кременецької, Шумської,
Заліщицької,
Борщівської,
Лановецької
райдержадміністрацій;
- Підгаєцької та Бережанської райдержадміністрацій;
- Гусятинської райдержадміністрації
Перевірка діяльності Заліщицької районної державної
адміністрації

Перевірка
готовності
навчальних
закладів
до
організованого початку 2016/2017 навчального року та
створення в них безпечних
умов для навчальновиховного процесу
Проведення
внутрішнього
фінансового
аудиту
діяльності Підгаєцької райдержадміністрації
Організаційне забезпечення проведення обласного
рейду “Урок”
Контроль за проведенням та надання методичної
допомоги з питань технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту в області
Надання практичної та методичної допомоги органам
місцевого самоврядування щодо виконання делегованих
повноважень стосовно соціально-правового захисту
дітей
Організаційно-методична допомога органам місцевого
самоврядування з питань виготовлення проектної
документації на реконструкцію об’єктів будівельної
галузі

служба у справах дітей облдерж
адміністрації
липень

серпень
вересень
серпень

серпень

вересень
вересень
протягом
кварталу

протягом
кварталу

протягом кварталу

організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
спільно
з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації
служба у справах дітей облдерж
адміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
служба у справах дітей облдерж
адміністрації

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Проведення перевірок умов утримання і виховання
протягом
дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
кварталу
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
Організація виїзних днів прийому громадян за місцем протягом кварталу
проживання головою та заступниками голови (за окремим графіком)
облдержадміністрації
Контроль за виконанням показників доходно!' частини
протягом кварталу
обласного бюджету, бюджетів районів, міст Тернополя,
Бережан, Кременця та Чорткова
Надання методичної і практичної допомоги органам
протягом кварталу
місцевого самоврядування з питань розроблення
місцевих програм з підтримки населення заходів з
енергозбереження
Координація дій та контроль за виконанням плану
протягом кварталу
заходів щодо запобігання виникненню пожеж у
пожежонебезпечний період
Контроль за виконанням Програми захисту населення і
територій
області
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного
характеру
на
2014-2017 роки
Контроль за виконанням Програми організації
рятування людей на водних об’єктах області на
2015-2019 роки
Контроль
за здійсненням
органами
місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади з питань цивільного захисту у
Бучацькому районі

протягом кварталу

протягом кварталу

липень-серпень

служба у справах дітей облдерж
адміністрації

відділ
роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдерж
адміністрації
департамент
фінансів
облдерж
адміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління з питань
захисту
населення
адміністрації спільно з
місцевого самоврядування
управління з питань
захисту
населення
адміністрації спільно з
місцевого самоврядування
управління з питань
захисту
населення
адміністрації
управління з питань
захисту
населення
адміністрації

цивільного
облдерж
органами
цивільного
облдерж
органами
цивільного
облдерж
цивільного
облдерж
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21.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих протягом кварталу
відповідальні працівники структурних
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з (за окремим графіком) підрозділів облдержадміністрації (за
питань роботи органів місцевого самоврядування,
галузевим принципом)
життєдіяльності територій
V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації
Відкриття V Всеукраїнської літньої школи адвокації для
3 липня
управління
культури
облдерж
бібліотекарів „Адвокація у стилі ЕКО”
адміністрації
Нарада
із
головними зоотехніками
управлінь
4 липня
департамент
агропромислового
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
розвитку облдержадміністрації
питань стану тваринницької галузі
Об’їзд господарств Бучацького та Теребовлянського
7 липня
департамент
агропромислового
районів з питань заготівлі кормів на зимово-стійловий
розвитку облдержадміністрації
період
Організаційні заходи щодо підготовки до змагань
8-9 липня
департамент
агропромислового
спортивних споруд та проведення XXVII обласних
розвитку облдержадміністрації
сільських спортивних ігор Тернопільщини у смт Скалат
Підволочиського району
Книжково-ілюстративна виставка „Художник мариніст
27 липня
управління
культури
облдерж
І.К.Айвазовський” до 200-річчя від дня народження
адміністрації
І.К.Айвазовського
Дні поля на базі кращих господарств області
І декада липня
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Нарада з головними агрономами, спеціалістами
І декада липня,
департамент
агропромислового
господарств області
серпня, вересня
розвитку облдержадміністрації
Нарада-семінар з працівниками інженерних служб
II декада липня
департамент
агропромислового
управлінь
агропромислового
розвитку
розвитку облдержадміністрації
райдержадміністрацій, служб пожежної безпеки та
охорони
праці,
керівниками
та
спеціалістами
господарств з питань ходу проведення жнив, охорони
врожаю та забезпечення безпечних умов праці на час
жнивної кампанії
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9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Нарада з питань підготовки ґрунту та посіву озимого
ріпаку під урожай 2018 року
Пластові таборування для дітей та молоді

III декада липня

Виставка фондових матеріалів „Багатство куферків і
скринь”
(до
130-річчя
Української
крайової
етнографічної виставки у місті Тернополі)
Виставка фондових матеріалів „Життя, віддане у жертву
ідеї української державності” (до 330-річчя обрання
Івана Мазепи гетьманом України)
Виставка фондових матеріалів „Невтомний дослідник
трипільської культури краю” (до 110-ї річниці від
народження Олега Кандиби (Ольжича)
Виставка фондових матеріалів „Життя в яскравих
барвах” (пролам’ятна виставка майстра народної
творчості Петра Ткачука)
Акція „Бібліотека „без стін” (читання та дозвілля дітей в
парках та на дитячих майданчиках)
Перевірка організації роботи:
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації;
- управління культури облдержадміністрації;
управління
капітального
будівництва
облдержадміністрації
Нарада
із
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань розвитку тваринницької галузі
Нарада-семінар з головними спеціалістами районних
управлінь з питань дотримання вимог охорони праці,
техніки безпеки та пожежної безпеки при збиранні та
збереженні врожаю 2017 року.

липень

липень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

липень

управління
адміністрації

культури

облдерж

липень

управління
адміністрації

культури

облдерж

липень

управління
адміністрації

культури

облдерж

липень-серпень

липень
серпень
вересень

управління
культури
облдерж
адміністрації
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
спільно
з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації

4 серпня,
4 вересня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

II декада серпня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
ЗО.

Нарада з керівниками цукрових заводів щодо
забезпечення їх сировиною в сезон цукроваріння
2017 року
Засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

III декада серпня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

серпень

Семінар
„Ефективна бібліотека:
різноманітність
функцій та моделей розвитку”
Виставка до 26-ї річниці Незалежності України і Дня
міста Тернополя (з фондів музею)
Онлайн нарада „Ефективність впровадження і
використання технологій комп’ютерної програми
„Універсал” у загальноосвітніх навчальних закладах
області
Відбірковий огляд сільськогосподарської техніки, її
готовності до посіву озимих культур, збирання
цукрових буряків, кукурудзи на силос та зерно, оранки
зябу.
Нарада з питань сучасної технології посіву озимих
зернових культур під урожай 2018 року
Семінар на тему: „Формування уміння вчитися як
ключової компетентності учнів початкових класів”
Семінар на тему: „Участь у житті суспільства як вияв
кращих інтересів дитини. Роль дитячих організацій у
національно-патріотичному вихованні”
Всеукраїнський
семінар-практикум
директорів
позашкільних навчальних закладів
Семінар на тему: „Основні тенденції викладання курсу
інформатики у загальноосвітній школі”
Фестиваль аматорських театрів „Вересневі зустрічі в
музеї-садибі Леся Курбаса”

серпень

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

серпень
серпень

І, II декади вересня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

II декада вересня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

вересень
вересень

вересень
вересень
вересень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
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31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.

Презентація бібліографічного покажчика „Я з вами по
всі дні і до кінця віку”: Блаженніший патріарх кардинал
Йосиф Сліпий” (до 125- річчя від дня народження)
Мистецький вечір „Модернова галичанка” (до
140-річчя від дня народження 0. Кульчицької,
української художниці)
Заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
Всеукраїнська науково-теоретична конференція на тему:
„С.Крушельницька і світовий музичний простір”
Виставка творчих робіт викладачів і студентів
Львівської академії друкарства
Західно-український форум краєзнавчої та туристичної
книги „Книжковий гостинець”
Науково-практична конференція на тему: „Інновації - в
практику сімейного лікаря”
V науковий симпозіум з міжнародною участю на тему:
„Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і
травлення”
Організація та проведення святкування Міжнародного
Дня туризму
Науково-практична конференція на тему: „Клінічні
аспекти терапевтичної патології у практиці лікаряінтерніста”
Проведення екологічних акцій „Еко замок” та „Еко
Дністер”
Проведення засідань експертно-перевірної комісії
державного архіву області
Засідання регіональної ради підприємців при обласній
державній адміністрації

вересень

управління
адміністрації

культури

облдерж

вересень

управління
адміністрації

культури

облдерж

вересень

управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації
управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

вересень
вересень
вересень
14 вересня
20-22 вересня

27 вересня

відділ туризму облдержадміністрації

28 вересня

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

протягом кварталу

відділ туризму облдержадміністрації

друга і четверта
п’ятниця щомісяця
щомісяця

державний архів області
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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44.
45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

Навчання працівників структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Проведення нарад у режимі відеоконференції з
головами районних державних адміністрацій та
головами об'єднаних територіальних громад
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
Засідання обласної молодіжної ради

щомісяця
щопонеділка
протягом кварталу

при необхідності

протягом кварталу

Організація оздоровлення та відпочинку дітей в
„Українському дитячому центрі „Молода гвардія” та
дитячому оздоровчому закладі „Артек”
Засідання
обласної
громадської
ради
при
облдержадміністрації

протягом кварталу

Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми
Інформаційно-просвітницькі
заходи
з
питань
попередження насильства в сім’ї та жорстокого
поводження 3 дітьми
Організація та проведення семінарів з питань роботи в
електронній
системі
державних
закупівель
„рью гокло”
Проведення
засідань
науково-методичної
ради
державного архіву області

протягом кварталу

протягом кварталу

відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
відділ інформаційно-комп’ютерного
забезпечення
апарату
облдерж
адміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

відділ сім’ї
адміністрації
відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

та

молоді

облдерж

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації

протягом кварталу

відділ сім’ї
адміністрації

протягом кварталу

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом кварталу

державний архів області

та

молоді

облдерж
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54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

Проведення засідань атестаційної комісії з атестації
тренерів
(тренерів-викладачів)
для
присвоєння
кваліфікаційної категорії
Здійснення правової експертизи проектів розпоряджень,
доручень голови облдержадміністрації, договорів,
ініціативних листів
Організаційне забезпечення проведення спортивних
змагань з різних видів спорту
Заходи з питань підтримки сімей з числа внутрішньо
переміщених
осіб,
учасників
антитерористичної
операції, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу
Надання методичної допомоги Тернопільському
обласному центру соціально-психологічної допомоги
„Родина”
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань,
пов’язаних з нагородженням державними нагородами,
відзнаками і почесними званнями України
Виконання робіт з розширення мережі природнозаповідного фонду, формування екологічної мережі,
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
Засідання колегій структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
положеннями
про
структурні
підрозділи
облдержадміністрації)

протягом кварталу

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації

протягом кварталу

юридичний
відділ
облдержадміністрації

протягом кварталу

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

протягом кварталу

та

апарату

протягом кварталу

обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

протягом кварталу

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ кадрової роботи
облдержадміністрації

протягом кварталу

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

протягом кварталу

керівництво
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдерж
адміністрації

апарату
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63.

64.

65.
66.

Інформування центральних органів виконавчої влади протягом кварталу
про проведення повторних, проміжних виборів
(у випадку їх
депутатів місцевих рад, позачергових виборів сільських,
призначення)
селищних, міських голів
Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних
протягом кварталу
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
роботи)
Організація роботи „гарячих” телефонних ліній протягом кварталу
обласної державної адміністрації
(за окремим графіком)
Організаційно-методична підготовка до проведення
протягом кварталу
фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок, (за окремим планом)
конкурсів, ювілеїв у закладах культури

організаційний
відділ,
відділ
адміністрування Державного реєстру
виборців
апарату
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

67.

Організаційні заходи з підготовки до представлення
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області

протягом кварталу
(за окремим планом)

68.

Організаційна робота з виконання завдань, заходів,
доручень, визначених нормативно-правовими актами
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради
Огляди, публікації, експонування документальних
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат

протягом кварталу

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

протягом кварталу

державний архів області

Надання
методико-консультаційних
представникам туристичної галузі

протягом кварталу

відділ туризму облдержадміністрації

69.
70.

послуг
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71.

Обласні культурно-масові заходи, академії, науковопрактичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції

протягом кварталу
(за окремим планом)

72.

Надання організаційно-методичної допомоги для
забезпечення організаційно-правових умов соціальноправового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Надання практичної допомоги з організації роботи із
зверненнями
громадян
органам
місцевого
самоврядування
Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій
за
участю
голови
та
заступників
голови
облдержадміністрації
Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного
веб-сайту облдержадміністрації
Наради
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів Бережанської, Кременецької,
Тернопільської
і
Чортківської
міських
рад,
територіальних органів влади вищого рівня, установ та
організацій з вирішення завдань поточної роботи

протягом кварталу

служба
у
справах
облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації

73.

74.

75.
76.

77.

78.

Організація взаємодії місцевих органів виконавчої
влади з органами місцевого самоврядування щодо
виконання заходів мобілізаційної роботи
Організаційно-методична робота з напрацювання та
підготовки до затвердження обласною радою цільових
галузевих програм

протягом кварталу
(за окремим планом)

керівники структурних
облдержадміністрації

підрозділів

дітей

протягом кварталу

відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

протягом кварталу

заступники
голови
облдерж
адміністрації, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
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VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради,
розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у III кварталі 2017 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва документа

Дата виконання

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 22.07.2016 № 501-р „Про затвердження
комплексного плану заходів щодо реалізації положень
Проектної загрози для ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання в Україні”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 14.06.2017 № 410-р „Про затвердження плану
заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу
України до осінньо-зимового періоду 2017/18 року та
його проходження”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів
України від 08.09.2016 № 36.1 „Про запровадження
сервісу “Інтерактивна мапа сміттєзвалищ”
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”
Указ Президента України від 26.11.2016 № 523/2016
„Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору
1932-1933 років в Україні - геноциду Українського
народу”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 30.11.2016 № 909-р „Про затвердження плану дій із
впровадження Ініціативи „Партнерство "Відкритий
Уряд” у 2016-2018 роках”

5 липня

Відповідальний
за подання інформації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації

5 липня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

10 липня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

10 липня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

10 липня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

10 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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7.

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 11.01.2017 № 9-р „Про затвердження плану
основних заходів цивільного захисту на 2017 рік”

10 липня

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

8.

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 14.06.2017 № 394-р „Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи
електронних послуг в Україні на 2017-2018 роки”
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
28.12.2016 № 1044-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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.05.2017 № 415-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017-2020 роки”

10 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

10 липня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

15 липня

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

15 липня

департамент
соціального захисту
населення облдержадміністрації

15 липня

департамент
соціального захисту
населення облдержадміністрації

15 липня

департамент
адміністрації

9.

10.

11.

12.

13.

фінансів

цивільного
облдерж

облдерж
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14. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016
№ 111 „Про затвердження Державної соціальної про
грами протидії торгівлі людьми на період до 2020 року”
15. Указ Президента України від 23.03.2017 № 75\2017
„Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого
терору-масових політичних репресій 1937-1938 років”
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.05.2017 № 352-р „Деякі питання медичного
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу та поліцейських, які беруть
участь в антитерористичній операції”
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.05.2017 № 308-р „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2017 рік”
18. 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”
19. Доручення
голови
облдержадміністрації
від
04.08.2016 № 67 „Про координацію діяльності органів
виконавчої влади області та взаємодію з громадськістю
з питань здійснення контролю у сфері охорони довкілля
та використання природних ресурсів”
20. Розпорядження голови облдержадміністрації від
01.02.2017 № 54-од „Про затвердження плану заходів
щодо реалізації в області положень Генеральної угоди
про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні”

20 липня

відділ сім’ї
адміністрації

25 липня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

24 серпня

та

молоді

25 вересня

управління
співробітництва та
облдержадміністрації

ЗО вересня

відділ сім’ї
адміністрації

та

облдерж

міжнародного
фандрайзингу

молоді

облдерж

до 15 липня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

до 15 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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21. Розпорядження голови облдержадміністрації від
13.02.2008 № 103-од „Про організацію виконання
Указу Президента України від 7 лютого 2008 року
№ 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування”
22. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 № 393-од „Про забезпечення житлом осіб,
які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції та/або у забезпеченні її проведення”
23. Розпорядження голови облдержадміністрації від
22.02.2017 № 100-од „Про організацію виконання
обласної програми протидії торгівлі людьми на період
до 2020 року”
24. Розпорядження голови облдержадміністрації від
07.03.2017 № 121-од „Про організацію виконання у
2017-2018 роках обласної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки”
25. Розпорядження голови облдержадміністрації від
09.03.2017 № 123-од „Про організацію виконання у
2017-2020 роках
обласної програми
“Молодь
Тернопільщини” на 2016-2020 роки”
26. Розпорядження голови облдержадміністрації від
16.03.2016 № 147-од „Про організацію проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики”
27. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.05.2015 № 314-од „Про заходи щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників антитерористичної операції”

до 25 липня

відділ роботи із зверненнями громадян
облдержадміністрації

до 20 липня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20 липня

відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

до 20 липня

відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

до 20 липня

відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

до 1 серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щомісяця
до 10 числа

департамент соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20

28. 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”
29. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 № 392-од „Про організацію моніторингу
соціально-економічних показників розвитку області”
ЗО. Розпорядження голови облдержадміністрації від
18.05.2017
№
284-од
„Про
забезпечення
експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі
області”
31. 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”
32. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.02.2016 № 107-од „Про затвердження плану заходів
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися з тимчасово
окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції на територію області, на
період до 2017 року”
33. Розпорядження голови облдержадміністрації від
10.02.2017 № 69-од „Щодо державної реєстрації права
власності на об'єкти державного майна”
34. Доручення голови облдержадміністрації від 18.12.2014
№ 103 „Про виконання невідкладних заходів щодо
мінімізації дій Російської Федерації з дестабілізації
ситуації в економіці України ”

щомісяця
до 10 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 20 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щомісяця
до 30 числа

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

щоп’ятниці

управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в області

щокварталу
до 5 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 5 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до 10 числа

управління
співробітництва та
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

21

35. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.10.2016 № 580-од „Про затвердження плану заходів
щодо сприяння залученню інвестицій і запровадження
сучасних технологій у сфері поводження з відходами на
території області”
36. Розпорядження голови облдержадміністрації від
30.12.2016 № 785-од „Про заходи щодо мінімізації
можливості виникнення конфлікту інтересів осіб,
уповноважених на виконання функції держави, та
врегулювання конфлікту інтересів у разі його
виникнення”
37. Розпорядження голови облдержадміністрації від
21.07.2015 № 431-од „Про забезпечення ефективного
використання бюджетних коштів та максимального
досягнення основної мети загальнообласної програми
„Ветеран” на 2015-2019 роки”
38. Розпорядження голови облдержадміністрації від
30.07.2015 № 477-од „Про соціальну та професійну
адаптацію учасників антитерористичної операції (крім
військовослужбовців,
звільнених
у
запас
або
відставку)”
39. Доручення голови облдержадміністрації від 24.10.2016
№ 87 „Про утворення робочої групи з врегулювання
проблемних питань деревообробної та суміжних
галузей області”
40. Розпорядження голови облдержадміністрації від
16.01.2017 № 19-од „Про організацію виконання
обласної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2017-2018 роки”

щокварталу
до 10 числа

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

відділ кадрової
адміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до 25 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

роботи

облдерж

22

41. Розпорядження голови облдержадміністрації від
31.05.2017 № 325-од „Про стан ринку праці та заходи
щодо підвищення реальної заробітної плати в області”

щокварталу
до 30 числа

департамент
соціального захисту
населення облдержадміністрації

42. Доручення голови облдержадміністрації від 24.01.2017
№ 4 „Про стан дотримання антикорупційного
законодавства в області”

щопівроку
до 10 числа

43. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.11.2016 № 693-од „Про забезпечення соціальноправового захисту дітей, профілактики правопорушень
та злочинності у дитячому середовищі”

щопівроку
до ЗО числа

відділ з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
служба у справах дітей облдерж
адміністрації

Заступник голови-керівник апарату
обласної державної адміністрації

---------__________________________________________

І.В.ВОНС

