ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р 0 3 ГІО РЯ Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ЗО листопада 2017 року

м. Тернопіль

№ 789-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на грудень 2017 року
Відповідно до пункту б 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 грудень 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
ЗО Л І . 2017 № 789-од
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на грудень 2017 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про проект обласного бюджету на 2018 рік;
2) про підсумки виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 04 серпня 2014 року 142 304-од
„Про організацію виконання обласної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 20132016 роки”;
3) про стан виконання мобілізаційних планів структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, районних
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій, які залучаються до
виконання мобілізаційних завдань;
4) про план роботи облдержадміністрації на 2018 рік.

27
грудня
департамент фінансів обласної державної
адміністрації
управління охорони здоров’я обласної
державної адміністрації

відділ мобілізаційної роботи
облдержадміністрації

апарату

організаційний відділ апарату обласної
державної адміністрації
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II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

керівництво області

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

1.

Заходи з нагоди відзначення 26-ї річниці Всеукраїнського
референдуму

1 грудня

2.

Проведення акції „Небезпеку видно не одразу”

2 грудня

3.

Заходи до Дня інвалідів

3 грудня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

4.

Організація відправки дітей Тернопільської області на
оздоровлення та відпочинок у молодіжний дитячий центр
„Артек”
Організація відправки дітей Тернопільської області на
оздоровлення та відпочинок в український дитячий центр
„Молода гвардія”
Заходи з нагоди відзначення Дня волонтера

4 грудня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

5 грудня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

5 грудня

7.

Організувати і провести обласний етап XVIII Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика

9 грудня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

8.

Творчий звіт мистецьких колективів Теребовлянського
району, присвячений Дню Збройних сил України

10 грудня

5.

6.

управління
облдержадміністрації

культури

з
9.

Благодійна акція для дітей „Миколай дарує радість”

16 грудня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

10.

Урочисті заходи з нагоди 26-ї річниці зайнятості

21 грудня

Тернопільський
зайнятості

11.

Заходи з нагоди відзначення 80-ї річниці від дня народження
В.Чорновола

25 грудня

12.

Святково-новорічна програма „Головна ялинка”

27 грудня

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

13.

Відкриття місцевих пожежних команд (с. Більче-Золоте
Борщівського району, с. Винятинці Заліщицького району,
с. Вищі Луб’янки Збаразького району, с. Пробіжна
Чортківського району)
Заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

14.
15.
16.

Урочисті заходи до Дня місцевого самоврядування
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День працівників прокуратури

Міжнародний день інвалідів

та

молоді

обласний

центр

II
декада

управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Тернопільській
області

II
декада

управління
облдержадміністрації

культури

II
декада

управління
облдержадміністрації

культури

1
грудня
1
грудня

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

3
грудня

4

Введення у храм Пресвятої Діви Марії

4
грудня

День працівників статистики

5
грудня
6
грудня

День Збройних сил України

День місцевого самоврядування

7
грудня

Міжнародний день прав людини

10
грудня
12
грудня

День сухопутних військ Збройних сил України

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС
День працівників суду

14
грудня
15
грудня

День працівників державної виконавчої служби

17
грудня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
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Святого Миколая Чудотворця

19
грудня

День адвокатури

19
грудня

Непорочного зачаття св. Анною Пресвятої Діви Марії

22
грудня

День української дипломатії

22
грудня

День енергетика

22
грудня

День працівників архівних установ

24
грудня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку,
інвестиційної діяльності та міжнародного
співробітництва облдержадміністрації
управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
державний архів області

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

2.

Співроорганізація
Міжнародного
молодіжного
дипломатичного форуму з нагоди 100-річчя української
дипломатії
Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань
стану тваринницької галузі

5 грудня

5 грудня

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
обласної державної адміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

Робоча зустріч на тему: „Діалог влади та бізнесу щодо
8 грудня
можливостей розширення експортної стратегії місцевого
бізнесу”
Заходи з відзначення двохріччя заснування Міжнародної 9-11 грудня
торгово-промислової палати Шовкового шляху в м. Пекін
Китайської Народної Республіки
Конференція на тему: „Дієва бібліотека громади: пошуки
11 грудня
майбутнього”
Візит делегації Тернопільської області в провінцію Донг Най
10-20 грудня
Соціалістичної Республіки В’єтнам
Засідання обласного координаційного Комітету сприяння
зайнятості населення

20 грудня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
обласної державної адміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
обласної державної адміністрації
Тернопільський
обласний
центр
зайнятості

Презентація громадськості та туристичному активу області 20-21 грудня відділ туризму облдержадміністрації
проекту „Огееп\¥’ауз” на тему: „Розвиток еко- та агротуризму
туристичної дестинації „Тернопільське Придністер’я”
9. Засідання Ради церков
27 грудня
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
10. Засідання робочої групи по боротьбі з правопорушеннями у І-ІІ декада департамент економічного розвитку і
сфері інтелектуальної власності
торгівлі облдержадміністрації
11. Офіційне
відкриття
мережі
центрів
підтримки
II декада
департамент економічного розвитку і
підприємництва в Бережанському, Кременецькому та
торгівлі облдержадміністрації
Чортківському районах
12. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
II декада
департамент
соціального
захисту
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
населення облдержадміністрації
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
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13. Засідання
регіональної
ради
підприємців
облдержадміністрації
14. Засідання громадської ради при облдержадміністрації

при

15. Засідання робочої групи з питань встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації
16. Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації
17. Нарада щодо експлуатаційного утримання вулично-дорожньої
мережі області
18. Засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього
руху на автомобільному транспорті області

III декада
III декада

III декада
III декада

щовівторка

протягом
місяця

19. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
протягом
його заступниками (згідно з окремим графіком)
місяця
20. Засідання регіональної комісії з оцінки та конкурсного
протягом
відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть
місяця
реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
21. „Гаряча
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
протягом
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
місяця
22. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
при
облдержадміністрації
надходженні
заяв
23. Засідання ради учасників антитерористичної операції при при потребі
обласній державній адміністрації

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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24. Засідання комісії по встановленню статусу учасникадобровольця антитерористичної операції
25. Засідання комісії з питань визначення статусу ветеранів ОУН,
УПА та гарантії їх соціального захисту на території області

при потребі
при потребі

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

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

2.

3.

Засідання колегії відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації
з порядком денним:
1) про підготовку та проведення новорічно-різдвяних свят в
області;
2) про підсумки роботи
відділу сім’ї та молоді
облдержадміністрації за 2016 рік
Засідання колегії департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
1) про роботу Теребовлянського психоневрологічного
будинку-інтернату та Мельнице-Подільського обласного
комунального дитячого будинку-інтернату;
2) про роботу територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Козівської
райдержадміністрації;
3) про стан виконавської дисципліни в установах соціального
захисту населення області;
4) про план роботи департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації на 2018 рік
Засідання колегії департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан охорони праці і техніки безпеки
сільськогосподарських підприємств області;

7 грудня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

21 грудня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

22 грудня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

9

4.

5.

6.

2) про стан та перспективи розвитку галузі скотарства в
господарствах області;
3) про виконання плану заходів державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки;
4) про стан виконавчої дисципліни в департаменті
агропромислового розвитку
Засідання колегії департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про основні засади формування бюджету на 2018 рік;
2) про виконання програми по питанню реалізації проекту
Європейської інсультної організації Е80 „Ініціатива „Ап§е1з”
в Україні по наданню допомоги хворим з інсультами;
3) про хід виконання наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 02.04.2014 № 236 „Про затвердження та
впровадження
медико-технологічних
документів
зі
стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку
шийки матки”
Урочисте засідання колегії державного архіву області з
нагоди 100-річчя архівної справи в Україні та Дня
працівників архівних установ з порядком денним:
- про підсумки роботи архівних установ області за 2017 рік
Засідання колегії управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про план роботи управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації на 2018 рік;
2) про стан розроблення (оновлення) містобудівної
документації та історико-архітектурних опорних планів
населених пунктів області.

26 грудня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

26 грудня

державний архів області

28 грудня

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

10

VII. Робота з кадрами
1. Навчання працівників апарату облдержадміністрації
2. Навчання у Тернопільському регіональному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
новопризначених
працівників
органів
місцевого
самоврядування;
- працівників органів державної влади та органів місцевого
самоврядування (на тему: „Сучасні інформаційні технології

21
грудня

1 грудня
1,13 грудня

у сфері публічного управління”) ’,

- працівників органів Держгеокадастру в області;
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад;
- працівників Управління Державної міграційної служби
України в області (на тему:„Захист персональних даних”);
- керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду
України в області;
- працівників Управління Державної міграційної служби
України в області (на тему:„Децентралізація фінансової

4-8 грудня
5 грудня
7 грудня
12 грудня
12 грудня

системи, зміцнення матеріальної та фінансової системи ”);

- старост, сільських, селищних та міських голів;
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
- працівників відділів ведення Державного реєстру виборців
апаратів районних державних адміністрацій та виконавчих

13 грудня
20 грудня
21 грудня

Боне І.В., відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації
Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій
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комітетів міських рад міст обласного значення.
VI. Питання для вивчення з наступним інформуванням голови та заступників голови облдержадміністрації
1.

Вивчення стану діяльності Лановецької районної державної
адміністрації

III
декада

2.

Вивчення стану діяльності управління з питань цивільного
захисту населення обласної державної адміністрації

III
декада

3.

Проведення внутрішнього фінансового аудиту в управлінні
містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації стосовно оцінки діяльності установи щодо
законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності,
правильності ведення бухгалтерського обліку (з охопленням
діяльності за 2016 рік та 9 місяців 2017 року)

протягом
місяця

організаційний відділ спільно з іншими
структурними
підрозділами
апарату
облдержадміністрації
організаційний відділ спільно з іншими
структурними
підрозділами
апарату
облдержадміністрації
сектор
внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації

VII. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня, у грудні 2017 року
№
з/п
1.

Назва документа
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”

Дата
виконання
10 грудня

Відповідальний за подання інформації
департамент
облдержадміністрації

фінансів

12

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570
„Деякі питання організації та проведення біржових
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату
власного видобутку і скрапленого газу”
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”
Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014
№ 1674-УІІ „Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: „Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2016
№ 10-р „Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції”

15 грудня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

15 грудня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

25 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

10 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

15 грудня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

ЗО грудня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

10 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

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”
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”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017
№ 877 „Про затвердження Порядку та умов надання у 2017
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію
малих
групових будинків, будинків підтриманого проживання,
будівництво/придбання житла для дитячих будинків
сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
виготовлення проектно-кошторисної документації,,
Указ Президента України від 05.03.2002 № 217/2002
„Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями”

25 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

10 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

15 грудня

15 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

5 грудня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

15 грудня

служба
у
справах
облдержадміністрації

1 січня 2018
року

управління
співробітництва та
облдержадміністрації

дітей

міжнародного
фандрайзингу

14

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001
№ 152-р „Про затвердження заходів щодо реалізації
Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні,
схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р.
№ 1375”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010
№ 1912-р „Деякі питання удосконалення роз’яснювальної
роботи органами виконавчої влади”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.01.2012
№ 53-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції державної політики у сфері боротьби з
організованою злочинністю”

20 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

25 грудня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

15 грудня

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

Указ Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008
„Про Всеукраїнський тиждень права”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013
№ 547-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції боротьби з тероризмом”

31 грудня

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013
№ 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання
регіональних
та
місцевих
програм
підвищення
енергоефективності”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
23.04.2014 № 23 п.7.4 Рішення з окремих питань: вживати
заходів до забезпечення підвідомчих їм підприємств,
установ та організацій інформаційним бюлетенем
„Офіційний вісник України”

1 січня 2018
року

5 грудня

25 грудня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

15

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

ЗО.

Указ Президента України від 22.02.2010 № 202/2010
„Про заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно
дітей та молоді з вадами розумового розвитку та підтримки
руху Спеціальної олімпіади в Україні”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015
№ 884 „Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі
тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України”
Указ Президента України від 02.01.2013 № 1/2013
„Про Велику українську енциклопедію”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016
№ 219-р „Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної
справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для
забезпечення сталого розвитку України”
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”
Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016
„Про сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
№ 898-р „Про затвердження плану заходів щодо
національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік”

1 січня 2018
року

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації

та

20 грудня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

31 грудня

управління
освіти
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

31 грудня

і

науки
культури

ЗО грудня

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

ЗО грудня

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

10 грудня

1 січня 2018
року

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

молоді

молоді

16

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017
№ 296-р „Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо
реалізації Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017
№ 643-р „Деякі питання державного нагляду (контролю) у
сфері техногенної та пожежної безпеки”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017
№ 686-р „Про виділення коштів для здійснення
першочергових невідкладних заходів, спрямованих на
запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території
Тернопільської області”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015
№ 998-р „Про заходи з увічнення пам’яті захисників
України на період до 2020 року”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016
№ 788-р „Про затвердження плану заходів щодо
впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення”
Указ Президента України від 21.11.2017 № 381/201017
„Про додаткові заходи
щодо розвитку лісового
господарства, раціонального природокористування та
збереження об’єктів природно-заповідного фонду”
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

30 грудня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

20 грудня

управління
Державної
служби
України з надзвичайних ситуацій у
Тернопільській області
управління капітального будівництва,
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації

28 грудня

10 грудня

ЗО грудня

21 грудня

5 грудня

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

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

17

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
39. Доручення Президента України від 22.04.2011 № 1-1/768
щодо медіапланування
40. Доручення Президента України від 31.10.2013 № 1-1/2885
щодо рішення Ради регіонів від 16.10.2013 стосовно
проведення комплексу польових робіт зі збирання врожаю у
поточному маркетинговому році, завдання щодо його
зберігання і переробки та стану справ в агропромисловому
комплексі, підготовки до зимового періоду і опалювального
сезону
41. Доручення Президента України від 04.02.2014 № 1-1/227
щодо забезпечення домовленостей, досягнутих у ході
державного візиту Президента України до Китайської
Народної Республіки
42. Доручення Президента України від 12.11.2013 № 1-1/2944
щодо підвищення ролі молоді у розбудові демократичного
суспільства, забезпечення вирішення актуальних питань,
порушених на Всеукраїнському форумі молоді, що відбувся
у вересні 2013 року
43. Доручення Президента України від 23.04.2010 № 1-1/749
щодо активізації роботи із забезпечення захисту прав і
законних інтересів дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, реалізації їхніх прав
на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та
гармонійний розвиток
38.

20 грудня

департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації

20 грудня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

25 грудня

31 грудня

управління
співробітництва та
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

15 грудня

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

15 грудня

служба
у
справах
облдержадміністрації

молоді

дітей

18

44.

45.

46.
47.

48.

49.

50.

Щотижня
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
житлово-комунальні послуги)”
впродовж
Указ Президента України від 14.08.2009 № 611/2009
місяця
„Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної
справи в Україні”
впродовж
Указ Президента України від 15.02.2010 № 161/2010
місяця
„Про Концепцію державної мовної політики”
впродовж
Указ Президента України від 28.01.2010 № 75/2010
місяця
„Про вшанування учасників боротьби за незалежність
України у XX столітті”
впродовж
Указ Президента України від 19.06.2013 № 336/2013
місяця
„Про
деякі
заходи
щодо
державної
підтримки
книговидавничої справи і популяризації читання в Україні”
впродовж
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017
місяця
№ 684 „Про затвердження Порядку ведення обліку дітей
шкільного віку та учнів”
впродовж
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017
місяця
№ 612 „Про внесення змін до Державної цільової програми
„Національний план дій з реалізації Конвенції про права
інвалідів” на період до 2020 року”
______/ 3 ______

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

І.В.ВОНС

