ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р 0 3 П О Р ЯД Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від

29 вересня 2017 року

м. Тернопіль

№ 607-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на жовтень 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 жовтень 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

29.09.2017

№607-од

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

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:

25
жовтня

1) про звіт голови районної державної адміністрації
(за окремим погодженням) по забезпеченню виконання Закону
України „Про звернення громадян”, 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”;

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату обласної державної адміністрації

2) про стан роботи щодо соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень та злочинності у дитячому
середовищі;

служба у справах дітей обласної державної
адміністрації

3) про діяльність закладів культури
адміністративно-територіальної реформи

управління культури обласної державної
адміністрації

області

в

умовах

II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

керівництво області

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
11 жовтня

управління культури облдержадміністрації

14 жовтня

управління культури облдержадміністрації

14 жовтня

управління культури облдержадміністрації

14 жовтня

управління культури облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

4.

Тематичний вечір „Слава і честь вам, борці за свободу”
до 75-річчя створення УПА
Обласний фестиваль української патріотичної пісні “Червона
калина”, присвячений 75-річчю УПА
Обласне літературно-мистецьке свято “Луни повстанського
краю” в рамках свята відкриття пам’ятного знаку загиблим
воїнам УПА
Свято замку в смт Вишнівець Збаразького району

5.

Засідання громадської ради при облдержадміністрації

II
декада

6

Засідання організаційного комітету з підготовки та
відзначення в області 75-ї річниці утворення УПА у с. Вишки
Козівського району та у с. Антонівці Шумського району
Засідання організаційного комітету з підготовки та
відзначення в області Дня захисника України

II
декада
II
декада

Засідання
обласної
видавничої
ради
Тернопільської
облдержадміністрації та Тернопільської обласної ради

II
декада

1.

2.
3.

.

7.

8.

9.

Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
Міжнародний день людей похилого віку
Міжнародний день музики
День ветерана
День працівників освіти
Міжнародний день лікаря
День юриста
Всесвітній день пошти
День працівників стандартизації та метрології
День захисника України

1
жовтня
1
жовтня
1
жовтня
1
жовтня
2
жовтня
8
жовтня
9
жовтня
10
жовтня
14
жовтня

День українського козацтва

14
жовтня

Покрови Пресвятої Богородиці

14
жовтня

День працівників харчової промисловості

15
жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Головне територіальне управління юстиції
в області
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

День Гідності та Свободи

21 *
жовтня

День автомобіліста і дорожника

ЗО
жовтня

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

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

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Представлення туристичного потенціалу Тернопільської 4-6 жовтня
області на 24-ому Міжнародному туристичному салоні - ІЛТМ
- “Україна - 2017”, ( м.Київ, Міжнародний виставковий центр)
5 жовтня
Нарада спільно із управлінням Держпраці з питань охорони
праці,
запобігання
виробничого
травматизму
у
сільськогосподарських підприємствах в період проведення
осінньо-польових робіт
5-6 жовтня
Робоча зустріч з
Послами Вишеградської четвірки під
головуванням Посла Угорщини Ерно Кешкеня
6-8 жовтня
Участь у офіційному відкритті Тижня Бразильського кіно в
Тернопільській області за участю Надзвичайного та
Повноважного Посла Бразилії в Україні пана Освальдо Беато
17 жовтня
Участь у засіданні Спільного моніторингового комітету
Програми транскордонного співробітництва „Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020” у м. Мінськ Республіки Білорусь
Представлення туристичного потенціалу Тернопільської 18-20 жовтня
області на Львівському міжнародному форумі індустрії туризму
та гостинності “ТурЕКСПО-2017”, (місце проведення: м.Львів,
Львівський Палац Мистецтв)
20-22
Участь делегації області у туристичній виставці „\Уог1с1 Тгауеі
жовтня
$Ьо\у” в Надажині, м. Варшава Республіки Польща

відділ туризму облдержадміністрації

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації
управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації
управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації

управління міжнародного співробітництва
та фандрайзингу облдержадміністрації

Учась в IX засіданні Ради туристичних міст і регіонів України
(м.Запоріжжя)
9. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
10. Засідання робочої групи щодо розробки проекту програми
соціально-економічного та культурного розвитку області на
2018 рік
11. Засідання громадської ради при облдержадміністрації
8.

12. Засідання робочої групи з питань встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації
13. Засідання обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних із
встановленням статусу учасника війни
14. Засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації
15. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
облдержадміністрації
16. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
його заступниками (згідно з окремим графіком)
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
17. “Гаряча
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
18. Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності
надання дозволів на право користування пільгами з
оподаткування
підприємствам
громадських
організацій
інвалідів області

відділ туризму облдержадміністрації

II
декада
II
декада

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

II
декада

департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

III
декада

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

III
декада
III
декада
III
декада
при
надходженні
заяв
протягом
місяця
протягом
місяця
при
надходженні
звернень

захисту

і

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування

1.

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

1.

2.

Засідання колегії управління цивільного захисту населення
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про виконання плану дій за пріоритетними напрямками з
питань цивільного захисту населення і територій області у
III кварталі 2017 року та основні завдання на IV квартал
2017 року;
2) про підготовку органів управління цивільного захисту
області до виконання завдань за призначенням в осінньозимовий період 2017/2018 року
Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про організований початок 2017/2018 навчального року та
стан готовності навчальних закладів області до роботи в
осінньо-зимовий період;
2) про підсумки діяльності психолого-медико-педагогічних
консультацій та шляхи їх реформування в сучасних освітніх
умовах;
3) про стан виконавської дисципліни в органах управління
освітою та навчальних закладах області щодо реалізації
завдань, визначених нормативно-правовими актами Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
розпорядчими
документами голови обласної державної адміністрації та
управління освіти і науки облдержадміністрації;

III
декада

управління цивільного захисту населення
облдержадміністрації

III
декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

3.

4.

4) різне
Засідання колегії служби у справах дітей облдержадміністрації
з порядком денним:
1) про стан роботи щодо соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень та злочинності у дитячому
середовищі;
3) про стан виконання статті 4 Закону України „Про органи і
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”;
4) про соціально-правовий захист дітей, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які виховуються в
інтернатних закладах;
4) про стан виконавської дисципліни служб у справах дітей
щодо виконання завдань, визначених актами Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
голови
облдержадміністрації з питань соціально-правового захисту
прав дітей
Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів з
виконання пріоритетних завдань соціально-економічного
розвитку за 9 місяців 2017 року;
2) про стан надання офтальмологічної допомоги хворим із
відшаруванням сітківки на різних рівнях курації;
3) про стан надання медичної допомоги пацієнтам з гострим
коронарним синдромом;
4) про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли на
адресу управління охорони здоров’я облдержадміністрації за
9 місяців 2017 року

•
II декада

служба
у
справах
облдержадміністрації

31
жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

дітей

здоров’я

VII. Робота з кадрами
1.

Апаратні навчання

2.

Навчання
в
Тернопільському
регіональному
центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій (за окремим планом):

- головних бухгалтерів та головних спеціалістів-бухгалтерів
управління агропромислового розвитку районних державних
адміністрацій;
- працівників департаменту економічного розвитку і торгівлі
обласної державної адміністрації, економічних підрозділів
районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення;
- секретарів сільських, селищних та міських рад;
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
- працівників органів Державної Казначейської служби України
в області;
- голів рад об’єднаних територіальних громад області;
- новопризначених працівників органів державної влади;
- спеціалістів з питань обслуговування пільгових категорій
населення управлінь соціального захисту населення районних
державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення;

25
жовтня

4 жовтня

5-10 жовтня
9-13 жовтня
18 жовтня
18 жовтня
19 жовтня
23-27 жовтня

24 жовтня

Боне І.В., відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій

- працівників служб у справах дітей районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення;
- працівників органів Регіонального відділення Фонду
держмайна України по Тернопільській області

26 жовтня
протягом
місяця

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

2.

3.

4.

Проведення внутрішнього фінансового аудиту в Підгаєцькій
районній державній адміністрації стосовно оцінки діяльності
установи щодо законності та достовірності фінансової і
бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського
обліку з охопленням діяльності за 2016 рік - перше півріччя
2017 року
Проведення аналізу стану соціально-правового захисту дітей
служб у справах дітей Монастириського, Заліщицького,
Борщівського, Кременецького, Шумського, Лановецького та
Підгаєцького районів
Вивчення роботи та надання методичної допомоги управлінню
житлово-комунального
господарства
та
енергетики
облдержадміністрації
Перевірка діяльності апарату Зборівської районної державної
адміністрації

протягом
місяця

сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

протягом
місяця

служба
у
справах
облдержадміністрації

аудиту

дітей

II
декада

структурні
підрозділи
облдержадміністрації

апарату

II
декада

структурні
підрозділи
облдержадміністрації

апарату

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

Назва документа

Дата виконання

Відповідальний за подання інформації

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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 ”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.11.2015
№ 698-од „Про затвердження плану заходів з виконання
Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія)
на 2015-2017 роки”
Доручення голови облдержадміністрації від 18.05.2017 № 37
„Про працевлаштування випускників професійно-технічних
навчальних закладів 2017 року з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування”
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”
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”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.05.2016
№ 274-од „Про застосування електронної системи закупівель
товарів, робіт і послуг”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.12.2016
№ 743-од „Про відзначення в області 75-ї річниці утворення
Української Повстанської Армії”

15 жовтня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

15 жовтня

відділ питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

15 жовтня

управління
освіти
облдержадміністрації

25 жовтня

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

20 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 вересня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

1 листопада

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

і

науки

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Розпорядження голови облдержадміністрації
від 20.05.2009
№ 343-од „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”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.2015
№ 314-од „Про заходи щодо медичної, психологічної,
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.04.2017
№ 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”
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 19.07.2017
№ 420-од “Про організацію проведення в області операції
„Урожай - 2017”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.07.2015
№ 392-од “Про організацію моніторингу соціальноекономічних показників розвитку області”
Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.05.2017
№ 284-од “Про забезпечення експлуатаційного утримання
вулично-дорожньої мережі області”

постійно

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

щомісяця

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

щомісяця

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щомісяця

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
го сподар ств а облд ержад м іністр ацїї

15. Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.08.2017
№ 506-од “Про забезпеченість цукрової галузі сировиною та
стан підготовки заводів до сезону виробництва цукру в
2017 році”
16. Виписка з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
09.02.1998 № 5 п.З “Про стан розрахунків та погашення
заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та
природний газ”
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.09.1999
№ 926-р “Про подолання напруженості на вітчизняному ринку
паливно-енергетичних
ресурсів і своєчасного запобігання
виникненню кризових ситуацій”
18. Витяг з протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань
протидії
протиправному
поглинанню
та
захопленню
підприємств від 08.11.11 № 13 п.2.1.,2.7 (надавати інформацію
про підприємства, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави, займають монопольне становище
на відповідному ринку, або підприємства, у статутному капіталі
яких державна частка перевищує 25 відсотків; активізувати
свою діяльність у сфері протидії протиправному поглинанню та
захопленню підприємств)
19. 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”
20. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
07.08.2013 № 48 п.7.3 “Рішення з окремих питань (щодо
забезпечення постійного моніторингу тарифів на житловокомунальні послуги)”

щомісяця

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

10 жовтня

департамент
облдержадміністрації

15 жовтня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

10 жовтня

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

25 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щотижнево

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

фінансів

21. 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”
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 “Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку”
23. 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”
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017
№ 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною”
25. 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”
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265
“Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад
державної
антикорупційної
політики
в
Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки”
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268
“Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно
почесне звання України “Мати-героїня”
28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010
№ 359-р “Про затвердження плану заходів щодо детінізації
доходів та відносин у сфері зайнятості населення”
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1907
“Про моніторинг стану здоров’я населення,
діяльності та
ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я”

10 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 жовтня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

25 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

5 жовтня

15 жовтня

15 жовтня

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

30 жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

зо.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 935
“Про організацію державного контролю за ефективним
(раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2006
№ 502-р “Про переведення населених пунктів на опалення
електроенергією”
Указ Президента України від 12.06.2013 року № 327/2013
“Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення
економічних реформ” (відповідно до листа АПУ від 07.02.2014
№55-01/66 встановлено щоквартальне інформування АПУ про
стан виконання завдань, визначених статтею 2 пункту 4)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014
№ 791-р “Про затвердження плану заходів з імплементації
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС”
Указ Президента України від 24.09.2014 № 744/2014
“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту
України та зміцнення її обороноздатності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 407
“Про
затвердження
Порядку
використання
коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом
осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції та\або у забезпеченні її проведення і втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856
“Про затвердження Порядку та Методики проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики”

20 жовтня

щокварталу

5 жовтня

10 жовтня

15 жовтня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

1 листопада

департамент економічного розвитку і
торгівлі

37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р “Про затвердження плану невідкладних заходів
погашення заборгованості із заробітної плати”
38. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
08.09.2016 № 36.1 “Про запровадження сервісу “Інтерактивна
мала сміттєзвалищ”
39. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
№ 909-р “Про затвердження плану дій із впровадження
Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2016-2018 роках”
40. Указ Президента України від 23.03.2017 № 75/2017
“Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терорумасових політичних репресій 1937-1938 років”
41. 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”
42. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2017
№ 550-р “Про затвердження плану заходів на 2017 - 2018 роки у
зв'язку із 85-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в
Україні”
43. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2017
№ 560-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції розвитку системи громадського здоров’я”
44. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017
№ 643-р „Деякі питання державного нагляду (контролю) у
сфері техногенної та пожежної безпеки”

15 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 жовтня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

10 жовтня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

20 жовтня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

15 жовтня

департамент
облдержадміністрації

5 жовтня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

10 жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

20 жовтня

управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Тернопільській
області

фінансів

здоров’я

ОО
"3“

45. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017
№ 660-р „Про затвердження чисельності громадян України, що
підлягають призову на строкову військову службу, обсягу
видатків для проведення призову у жовтні-листопаді
2017 року”
46. 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
47. Доручення Президента України від 12.11.2013 № 1-1/2950
щодо забезпечення за участю Генеральної прокуратури України
невідкладних заходів щодо своєчасної оплати праці працівників
і погашення заборгованості з виплати заробітної плати
Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/637 щодо
підвищення ефективності механізмів забезпечення захисту прав
і законних інтересів дитини в Україні
49. Доручення Президента України від 21.06.2010 № 1-1/1212
щодо більш ефективної реалізації правових та організаційних
заходів державного сприяння розвитку інформаційної галузі

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

1 жовтня

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

5 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 жовтня

служба
у
справах
облдержадміністрації

15 жовтня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

дітей

т

І.В.ВОНС

