ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

голови

від

РОЗ П О РЯДЖ Е Н НЯ
обла сно ! д е р ж а в н о ! а д м ін іс т р а ц ії

З І липня 2017 року

м. Тернопіль

№ 459-од

Прозатвердженняплану
роботиоблдержадміністрації
насерпень2017 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 серпень 2017 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
обласної державної адміністрації згідно з
’
обов’язків.

Голова обласної держав
адміністрації

9

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

31.07.2017

№ 459-од

ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на серпень 2017 року
№
з/п

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
Е

Виїздне засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
1) про стан забезпечення сировиною та підготовку цукрових
заводів до сезону цукроваріння у 2017 році;
2) про стан підготовки навчальних закладів області до
організованого початку 2017/2018 навчального року;
3) про підсумки виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 04 серпня 2014 року № 305-од
„Про
організацію
виконання
обласної
програми
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В
і С на 2012-2016 роки”

зо
серпня

департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації;
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації;
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

керівництво області

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

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Організація відпочинку дітей військовослужбовців області у
місцевості Слупя Мазовецького воєводства Республіки
Польща
XVIII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури
“Дзвони Лемківщини”
Свято замку у с. Нирків (Червоногород) Заліщицького
району
Організація Всеукраїнського форуму родин загиблих воїнів
„Єдина родина” у с. Зарваниця, Теребовлянський район
Організація сплавів рікою Дністер для молодіжних
громадських організацій та волонтерів акції „Серце до
серця”
Організаційно-методичне забезпечення відпочинку дітей,
батьки яких є учасниками антитерористичної операції у
смт Лазурне Херсонської області
Творчий звіт мистецьких колективів Збаразького району,
присвячений 26-річчю проголошення незалежності України
та Дню Державного Прапора України
Урочиста
академія
та
культурно-мистецькі заходи,
присвячені 26-річчю проголошення незалежності України та
Дню Державного Прапора України
Організація оздоровчої зміни в Українському дитячому
центрі “Молода Г вар дія”

5-6
серпня
13
серпня
18-19
серпня
19-20
серпня

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації

22-31
серпня

служба
у
справах
облдержадміністрації

24
серпня

управління
облдержадміністрації

культури

23-24
серпня

управління
облдержадміністрації

культури

протягом
місяця

відділ
сім'ї
облдержадміністрації

1-15
серпня

та

дітей

молоді

10.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
День високомобільних десантних військ України
День Національної поліції України

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
День військ зв’язку
День будівельника
День працівників ветеринарної медицини
День пасічника
Преображення Г осподнє
День Державного Прапора України
День Незалежності України
Успення Пресвятої Богородиці

2
серпня
4
серпня

6
серпня
8
серпня
11
серпня
13
серпня
19
серпня
19
серпня
23
серпня
24
серпня
28
серпня

відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ мобілізаційної роботи
апарату
облдержадміністрації
управління капітального будівництва
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації

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

Зустріч Українського культурного товариства „Просвіта”
(Аргентинська Республіка)

20-21
серпня

2.

Нарада із спеціалістами департаменту економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації з питань формування балансів
попиту і пропозиції основних продуктів харчування на
серпень 2017 року
Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

І
декада

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

II
декада

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

II
декада

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Нарада з питань проведення енергетичного
бюджетних установ та організацій області

аудиту

Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації
Засідання громадської ради при облдержадміністрації
Засідання робочої групи з питань встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації
Засідання комісії з питань контролю розрахунків за спожиті
енергоносії

III
декада
III
декада
III
декада
III
декада

захисту

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

9.

Засідання ради учасників антитерористичної операції при за потребою
облдержадміністрації
10. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
облдержадміністрації
надходженні
заяв
11. Засідання територіальної комісії з питань узгодження
протягом
заборгованості з різниці в тарифах
місяця

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

12. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
протягом
його заступниками (згідно з окремим графіком)
місяця
13. “Г аряча
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
протягом
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
місяця
14. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
протягом
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
місяця по
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
мірі
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
необхідності
15. Засідання робочої групи з питань заснування агенції
протягом
департамент економічного розвитку і
регіонального розвитку в Тернопільській області
місяця по
торгівлі облдержадміністрації
мірі
необхідності
16. Засідання регіональної ради підприємців при обласній
протягом
департамент економічного розвитку і
державній адміністрації
місяця по
торгівлі облдержадміністрації
мірі
необхідності
17. Засідання експертно-перевірної комісії державного архіву
друга і
державний архів Тернопільської області
області
четверта
п ’ятниця

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Не заплановано
VI. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних організацій

1.

2.

3.

Виїзне
засідання
колегії
управління
житлового
комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації з порядком денним:
- про підсумки роботи у І кварталі 2017 року
Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з порядком денним:
про
підсумки
розвитку
освіти
області
у
2016/2017 і та завдання на 2017/2018 навчальні роки
Виїзне засідання колегії управління охорони здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
- про виконання заходів галузевих програм та забезпечення
медичного обслуговування населення у Підволочиському
районі

І
декада

управління житлового - комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

III
декада

управління
освіти
облдержадміністрації

III
декада

управління
охорони
облдержадміністрації

VII. Робота з кадрами
1.

Не планується

і

науки

здоров’я

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

2.
3.

4.

Вивчення роботи та надання методичної допомоги
управлінню культури обласної державної адміністрації
Перевірка діяльності апарату Заліщицької районної державної
адміністрації
Проведення
внутрішнього
фінансового
аудиту
в
Гусятинській районній державній адміністрації стосовно
оцінки діяльності установи щодо законності та достовірності
фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення
бухгалтерського обліку, з охопленням періоду діяльності за
2 0 1 5 -2 0 1 6 роки та перше півріччя 2017 року
Проведення перевірки з метою аналізу стану соціальноправового захисту дітей Бучацького, Монастириського,
Кременецького, Шумського, Заліщицького, Борщівського,
Лановецького, Підгаєцького, Бережанського районів

II
декада
II
декада
протягом
місяця

структурні
підрозділи
облдержадміністрації
структурні
підрозділи
облдержадміністрації
сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

протягом
місяця

служба
у
справах
облдержадміністрації

апарату
апарату
аудиту

дітей

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації! органам
влади вищого рівня у серпні 2017 року
№
з/п

Назва документа

1.

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 06.09Л999 № 926-р “Про подолання напруженості на
вітчизняному ринку паливно-енергетичних
ресурсів і
своєчасного запобігання виникненню кризових ситуацій”

Дата
виконання
15 серпня

Відповідальний за подання інформації
управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
19.12.2012 № 97 п.6 “Про стан виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, які фінансуються з
місцевих бюджетів”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 “Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2016
№ 10-р “Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017
№ 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною”
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 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”

25 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

10 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 серпня
15 серпня

25 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017
№ 119 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, а також членів їх сімей”
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017
№ 410-р “Про затвердження плану заходів з підготовки
паливно-енергетичного комплексу України до осінньозимового періоду 2017/18 року та його проходження”
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015
№
898-р
“Питання
забезпечення
учасників
антитерористичної операції та сімей загиблих учасників
антитерористичної операції земельними ділянками”
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2003
№ 779-р “Деякі питання оцінювання роботи центральних і
місцевих органів виконавчої влади щодо залучення
інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного
клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної
діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів”
14. 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”

25 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

5 серпня

управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
транспорту облдержадміністрації

15 серпня

Головне управління Держгеокадастру в
області

15 серпня
управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

24 серпня

міжнародного
фандрайзингу

управління
охорони
облдержадміністрації; відділ
запобігання та виявлення
взаємодії з правоохоронними
та
оборонної
роботи
облдержадміністрації

здоров’я
з питань
корупції,
органами
апарату

України від 07.07.2017 № 178/2017
15. Указ Президента
“Про проведення у серпні 2017 року призову громадян
України на строкову військову службу до Національної
гвардії України”

7 серпня

від 24.07.2013
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 669-р “Про затвердження плану заходів щодо виконання
регіональних
та
місцевих
програм
підвищення
енергоефективності”
17. Доручення Президента України від 29.06.2010 № 1-1/1378
щодо активізації роботи комісій з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат та щомісячного оприлюднення в ЗМІ
щодо погашення заборгованості із зарплати
18. Доручення Президента України від 22.04.2011 № 1-1/768

10 серпня

19. Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.05.2009
№ 343 “Про запровадження спеціального моніторингу
погашення державними і комунальними підприємствами,
установами та організаціями заборгованості із заробітної
плати, страхових внесків до Пенсійного фонду та
обов’язкових платежів до державних та місцевих бюджетів”
20. Доручення голови облдержадміністрації від 12.09.2016
№ 79 “Про забезпечення контролю за проведенням
ремонтних робіт”

відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації;
обласний
військовий комісаріат
управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

5 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 серпня

відділ взаємодії з засобами масової
інформації облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

постійно

5 серпня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

21. Доручення голови облдержадміністрації від 01.02.2017 № 9
“Про проведення ярмаркових заходів у місті Тернополі та
області”
22. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.2016
№ 356-од “Про обмеження руху великотоннажного
автомобільного транспорту”
23. Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.2015
№ 314-од “Про заходи щодо медичної, психологічної,
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції”
24. 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”
25. Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.06.2017
№ 241-од “Про підсумки проходження осінньо-зимового
періоду 2016/2017 року та завдання з підготовки об'єктів
житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної
сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року”
26. Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.06.2017
№ 350-од “Про організацію виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку Тернопільської
області на 2017 рік”
27. Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2017
№ 326-од “Про організацію літнього оздоровлення та
відпочинку дітей у 2017 році”

5 серпня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

5 серпня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 серпня

10 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 серпня

управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

10 серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

15 серпня

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

молоді

28. Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.04.2014
№
156-од
“Про
організацію
виконання
програми
міжрегіонального та зовнішньоекономічного співробітництва
Тернопільської області на 2014-2017 роки”
29. Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.05.2016
№ 274-од “Про застосування електронної системи закупівель
товарів, робіт і послуг”
ЗО. 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”
31. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.07.2015
№ 392-од “Про організацію моніторингу соціальноекономічних показників розвитку області”
32. Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.01.2016
№ 18-од “Про план роботи з виконання завдань Державної
стратегії регіонального розвитку”
33. Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.05.2017
№ 284-од “Про забезпечення експлуатаційного утримання
вулично-дорожньої мережі області”
34. 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”

15 серпня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

20 серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

20 серпня

управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в області

20 серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

ЗО серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

ЗО серпня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

ЗО серпня

міжнародного
фандрайзингу

35. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.2017
№ 335-од “Про відзначення в області 26-ї річниці
незалежності України та Дня Державного Прапора України”

ЗО серпня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

І.В.ВОНС

