ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р ОЗ П О Р Я Д Ж Е Н НЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 29 грудня 2017 року

м. Тернопіль

№ 913-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на І квартал 2018 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 Тернопільської обласної державної
адміністрації на І квартал 2018 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
обласної державної адміністрації згідно з розподілом^рбов’язків.

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
29.12.2017

№ 9ІЗ-од

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на І квартал 2018 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 підсумки реалізації у 2017 році проектів соціальносічень
управління
містобудування
та
економічного розвитку, що фінансувалися за рахунок
архітектури
облдержадміністрації
коштів державного та місцевих бюджетів
спільно
з
іншими
структурними
підрозділами облдержадміністрації
Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли
січень
відділ роботи із зверненнями громадян
до обласної державної адміністрації у 2017 році
апарату облдержадміністрації
Про виконання обласного бюджету за 2017 рік
лютий
департамент
фінансів
облдерж
адміністрації
Про підсумки соціально-економічного розвитку області
лютий
департамент економічного розвитку і
за 2017 рік
торгівлі спільно з іншими структурними
підрозділами облдержадміністрації
Про створення і розвиток сільськогосподарських
лютий
департамент агропромислового розвитку
кооперативів у районах Тернопільської області
облдержадміністрації
Про стан виконання розпорядження голови обласної
управління
охорони
здоров’я
березень
державної адміністрації від 29 листопада 2017 року
облдержадміністрації
№ 783-од „Про розвиток системи охорони здоров’я в
сільській місцевості Тернопільської області”
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7.

Про стан виконання зобов’язань Територіальної угоди
про регулювання соціально-економічних і трудових
відносин в Тернопільській області на 2017-2018 роки у
2017 році

березень

8.

Про проведення робіт із ремонту та експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування

березень

1.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Сесія обласної ради

II. Сесія обласної ради
згідно з планом
роботи обласної
ради

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення
Літературні читання на тему: „І край мене почує” (до
5 січня
80-річчя від дня народження Василя Стуса, українського
поета, перекладача, літературознавця)
Виставка-конкурс
серед
художників-аматорів
12 січня
Тернопільщини на здобуття обласної мистецької премії
Свято „Водохрестя” та освячення води на березі
19 січня
Тернопільського ставу біля пам’ятного знаку,
встановленого на честь Хрещення Київської Русі
Обласне
свято зимового
календарно-обрядового
21 січня
фольклору „Нова радість стала”
Міжобласне театралізоване свято „Збруч - ріка
22 січня
єднання”, присвячене Дню Соборності України
Творчий звіт мистецьких колективів Кременецького
району, присвячений 99-й річниці Соборності України

23 січня

департамент економічного розвитку і
торгівлі спільно з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації;
Тернопільська обласна рада професійних
спілок
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації,
Служба автомобільних доріг в області
заступники голови облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків
пам’ятних дат
управління
адміністрації

культури

облдерж

управління
культури
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації,
Кременецька
райдержадміністрація

з
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Всеукраїнський
конкурс
учнівської
творчості
„Об’єднаймося
ж,
брати
мої”,
присвячений
Шевченківським дням”
Заходи з нагоди відзначення 100-річчя бою під Крутами

Всеукраїнська
науково-практична
конференція,
приурочена 100-річчю подвигу Героїв Крут на тему:
„Героїзм Української національної революції у
національно-патріотичному вихованні молоді”
Заходи з нагоди відзначення у навчальних закладах
області Новорічних та Різдвяних свят
Показ документального фільму „Майдан” до дня пам’яті
Героїв Небесної Сотні
Фольклорне свято „Нумо зиму проводжати, веснукрасну зустрічати!”
Обласний огляд-конкурс народних аматорських театрів
на приз імені Л.Курбаса
Виставка на тему: „У ріднім слові - цілий світ” (до
Міжнародного дня рідної мови)
Творчий звіт мистецьких колективів Заліщицького
району, присвячений 204-й річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка
Концерт солістів та колективів філармонії, присвячений
пам'яті Великого Кобзаря
Святковий концерт, присвячений 130-річчю від Дня
народження Василя Барвінського
Великодня виставка писанок, ікон і листівок (обласний
краєзнавчий музей)
Обласний фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва
„Кобза”

26 січня

управління культури; освіти і науки
облдержадміністрації

29 січня

управління
культури;
з
питань
внутрішньої
політики,
релігій
та
національностей облдержадміністрації
управління освіти
і науки облдерж
адміністрації

січень

січень
20 лютого
II декада лютого
II декада лютого
лютий
9 березня

9 березня
16-18 березня
29 березня
II декада березня

управління освіти
і науки
адміністрації
управління
культури
адміністрації
управління
культури
адміністрації
управління
культури
адміністрації
управління
культури
адміністрації
управління
культури
адміністрації,
Заліщицька
адміністрація
управління
культури
адміністрації
управління
культури
адміністрації
управління
культури
адміністрації
управління
культури
адміністрації

облдерж
облдерж
облдерж
облдерж
облдерж
облдерж
райдержоблдерж
облдерж
облдерж
облдерж
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20.
21.
22.
23.

24.

25.

Обласний конкурс читців на тему: „Борітеся поборете!” ім. Тараса Шевченка
Проведення Тернопільського туристичного форуму
Проведення Західноукраїнської туристичної виставки
Початок весняного двомісячника з благоустрою та
озеленення населених пунктів області

II декада березня
березень
березень
березень

управління
культури
облдерж
адміністрації
відділ туризму облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

Шевченківська виставка на тему: „І мене в сім'ї
березень
великій...” (живопис, скульптура, графіка, документаль
ні матеріали) в обласному краєзнавчому музеї
Відзначення професійних свят та пам’ятних дат
протягом кварталу 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 Бучацької райдержадміністрації
Проведення збору керівного складу органів управління
територіальної підсистеми Єдиної державної системи
цивільного захисту щодо підведення підсумків роботи
за 2017 рік та визначення основних завдань на 2018 рік
Здійснення контролю за виконанням заходів плану дій
органів управління цивільного захисту, місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2018 році
Проведення перевірки ланки територіальної підсистеми
Єдиної державної системи цивільного захисту у
Теребовлянському районі

січень, лютий
січень, лютий

сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

лютий, березень

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

березень

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Перевірка діяльності Чортківської районної державної
адміністрації
щодо
контролю
за
здійсненням
виконавчими органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади
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
Розгляд питання щодо забезпечення відшкодування
коштів з місцевих бюджетів на здійснення пільгових
перевезень
Проведення перевірок умов утримання і виховання
дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
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
Надання методичної і практичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення
місцевих програм з підтримки населення щодо заходів з
енергозбереження
Контроль за виконанням показників доходної частини
обласного бюджету, бюджетів районів, міст Тернополя,
Бережан, Кременця та Чорткова

березень

організаційний та юридичний відділи
апарату облдержадміністрації

протягом кварталу управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації спільно з
органами місцевого самоврядування
протягом кварталу служба у справах дітей облдерж
адміністрації

протягом кварталу управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

протягом кварталу управління регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
протягом кварталу служба у справах дітей облдерж
адміністрації

протягом кварталу управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
протягом кварталу департамент
адміністрації

фінансів

облдерж
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Надання методичної і практичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань виготовлення
проектної документації на реконструкцію об’єктів
галузі житлово-комунального господарства у 2018 році
Організація виїзних днів прийому громадян за місцем
проживання головою та заступниками
голови
облдержадміністрації
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої
влади з органами місцевого самоврядування щодо
виконання заходів мобілізаційної роботи
Контроль за виконанням Програми захисту населення і
територій
області
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного
характеру
на
2018-2022 роки
Контроль за виконанням Програми організації
рятування людей на водних об’єктах області на
2015-2019 роки
Надання практичної допомоги з організації роботи із
зверненнями
громадян
органам
місцевого
самоврядування
Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з
питань роботи органів місцевого самоврядування,
життєдіяльності територій

протягом кварталу управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
протягом кварталу відділ роботи із зверненнями громадян
(за окремим
апарату облдержадміністрації
графіком)
протягом кварталу відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
протягом кварталу управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації спільно з
органами місцевого самоврядування
протягом кварталу управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
протягом кварталу відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
протягом кварталу відповідальні працівники структурних
(за окремим
підрозділів
облдержадміністрації
(за
графіком)
галузевим принципом)

V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації
1.

Перебування дітей зі сходу України на Тернопільщині

2.

Виставка на тему: „Акторська доля Мирослава
Коцюлима” (до 75-річчя від дня народження актора)

2-8 січня
4 січня

управління освіти
і науки облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

7

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань стану тваринницької галузі
Концерт солістів та колективів філармонії „Зоря над
Вертепом”
Книжково-ілюстративна виставка на тему: „Соборність
- найцінніший скарб” (до Дня Соборності України)
Показ фільмів „Собор на крові”, „Злука” (до Дня
Соборності України)
Заходи в навчальних закладах області, приурочені Дню
Соборності України, Дню пам’яті героїв Крут
II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів обласного відділення
Малої академії наук України
Концерт академічного ансамблю народної музики
„Візерунок” (Різдвяна програма)
Показ фільмів „Трикутник смерті”, „Лист без конверта”,
„Бранці центральної Європи” (до Дня пам’яті Героїв
Крут)
Історичні читання на тему: „Бій за майбутнє України”
(до Дня пам’яті Героїв Крут)
Формування балансів попиту і пропозиції основних
продуктів харчування на січень-березень 2018 року
Нарада з головними інженерами районних управлінь
(відділів) з питань стану підготовки машиннотракторного парку господарств області до проведення
комплексу весняно-польових робіт у 2018 році
Нарада з керівниками хлібопекарських підприємств з
питань отримання борошна з Аграрного фонду у
2018 році

5 січня, 2 лютого,
2 березня
16 січня
17 січня
22 січня
22 січня
29 січня
27 січня

24 січня
29 січня

29 січня
І декада січня,
лютого, березня
II декада січня

III декада січня

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

облдерж
облдерж
облдерж
облдерж
облдерж

культури

облдерж

культури

облдерж

управління
культури
облдерж
адміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
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15.

19.

Нарада з постачальниками мінеральних та інших видів
добрив, насіння і засобів захисту рослин з питань
забезпечення ними аграріїв області
Нарада з керівниками молокопереробних підприємств
області щодо модернізації виробництва, закупівлі
молока та цінової ситуації на ринку молочних продуктів
Нарада з питань впровадження у виробництво
сільськогосподарськими товаровиробниками області у
2018
році
районованих
високоврожайних
та
перспективних сортів сільськогосподарських культур
III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
навчальних дисциплін
Обласний тиждень науки і техніки

20.

Обласні відкриті змагання з радіоконструювання

січень

21.

Обласний науковий семінар на тему: „Соціальнопедагогічне проектування розвитку обдарованості учня
в системі взаємодії учасників освітнього процесу”
Методична конференція викладачів відділів струнносмичкових інструментів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів області
Методична конференція викладачів відділів народних
інструментів початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів області
Краєзнавчі читання „Життя, віддане музиці” (до
130-річчя від дня народження В.Барвінського)
Патріотична година на тему: „Хай палають свічки
пам’яті (до Дня Героїв Небесної Сотні)
Вечір пам’яті на тему: „Герої навіки, яких забувати не
можна” (до Дня Героїв Небесної Сотні)

січень

16.

17.

18.

22.

23.

24.
25.
26.

III декада січня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

III декада січня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

січень

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

січень

управління освіти
адміністрації
управління освіти
адміністрації
управління освіти
адміністрації
управління освіти
адміністрації

січень

і науки облдерж
і науки облдерж
і науки облдерж
і науки облдерж

7 лютого

управління
адміністрації

культури

облдерж

14 лютого

управління
адміністрації

культури

облдерж

19 лютого

управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

культури

облдерж

культури

облдерж

20 лютого
20 лютого
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27.

28.

29.

ЗО.
31.

32.
33.

34.

35.
36.
37.

Методична конференція викладачів художніх шкіл та
відділів образотворчого мистецтва шкіл естетичного
мистецтва області
Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань підбиття підсумків роботи тваринницької галузі
у 2017 році
Нарада з підбиття підсумків роботи харчової і
переробної галузі у 2017 році та визначення основних
завдань розвитку галузі на 2018 рік
Засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Семінар на тему: „Основи знань щодо надання
гостинності у сфері сільського зеленого туризму: право,
категоризація, промоції, успішні практики”
Обласний семінар на тему: „Про підготовку дитячоюнацької військо-спортивної гри „Сокіл” (Джура)”
Нарада
з
керівниками
сільськогосподарських
підприємств щодо стану виплати орендної плати за
земельні паї
Нарада
з
начальниками
управлінь
(відділів)
агропромислового розвитку райдержадміністрацій щодо
складання зведеного плану розвитку агропромислового
комплексу та сільських територій на 2018 рік
Вистава „Тарасова казка”, присвячена дню народження
Т. Г. Шевченка
Відеомарафон на тему: „Мій Шевченко” (до дня
народження Т.Г.Шевченка)
Огляд книжково-ілюстративної виставки „Твори
Тараса - України гордість і окраса” (до дня народження
Т.Г.Шевченка)

21 лютого

управління
адміністрації

культури

облдерж

II декада лютого

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

III декада лютого

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

лютий

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації

лютий

лютий
лютий-березень

лютий-березень

5-9 березня
7 березня
9 березня

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

управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

культури

облдерж

культури

облдерж
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38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.
оо
"З"
49.

50.

Показ фільмів „Тарас Шевченко. Спадщина”, „Сон”,
9 березня
„Наймичка”
Методична
конференція
викладачів
хореографії
14 березня
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів області
Сольний концерт академічного ансамблю народної
22 березня
музики „Візерунок”
Обласна олімпіада з рисунку учнів старших класів шкіл
28 березня
естетичного виховання
Засідання громадської ради при управлінні екології та II декада березня
природних ресурсів облдержадміністрації
Нарада з питань стану озимих колосових культур в III декада березня
умовах перезимівлі 2017/2018 року
Засідання „круглого столу” з питань підбиття підсумків III декада березня
діяльності підприємств агропромислового комплексу
області за І квартал 2018 року
Проведення внутрішнього фінансового аудиту в
березень
департаменті економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
Засідання
робочої
групи
по
боротьбі
з
березень
правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності
Всеукраїнська науково-практична
конференція на
березень
тему: „Українська Хартія вільної людини в дії”
Урочисте нагородження жінок, які досягай особливих
березень
успіхів у професійній сфері та громадській діяльності
Нарада з керівниками та головними бухгалтерами
березень
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та
одержувачів бюджетних коштів щодо складання
фінансової звітності та змін у законодавстві
Нарада з питань проведення весняного догляду за
березень
багаторічними плодово-ягідними насадженнями

управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

культури

облдерж

управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
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51.

Засідання
регіональної
облдержадміністрації

при

щомісяця

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

52.

Засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху на автомобільному транспорті області

щомісяця

53.

Навчання працівників структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації

щомісяця

управління регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації

54.

Організація та проведення засідання конкурсного при необхідності управління регіонального
розвитку,
комітету з визначення переможців на право здійснення
інфраструктури
та
дорожнього
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
господарства
міжміських та приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі
території Тернопільської області (внутрішньообласні
маршрути)
Проведення засідання ліцензійних комісій з питань протягом кварталу управління
житлово-комунального
видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з
господарства
та
енергозбереження
надання послуг теплопостачання, водопостачання та
облдержадміністрації
водовідведення суб’єктами господарювання
Проведення засідання територіальної комісії з питань протягом кварталу управління
житлово-комунального
узгодження заборгованості з різниці в тарифах
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

55.

56.

57.

58.

59.

ради

підприємців

Проведення засідання комісії з питань контролю за протягом кварталу управління
житлово-комунального
розрахунками за спожиті енергоносії
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
Засідання обласної видавничої ради Тернопільської протягом кварталу відділ взаємодії із засобами масової
обласної державної адміністрації та Тернопільської
інформації облдержадміністрації
обласної ради
Засідання регіональної комісії з питань евакуації при протягом кварталу управління з питань цивільного захисту
обласній державній адміністрації
населення облдержадміністрації
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60.

61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.

68.
69.

Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з протягом кварталу
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми
Проведення засідань експертно-перевірної комісії друга і четверта
державного архіву області
п’ятниця
щомісяця
Проведення нарад у режимі відеоконференції з
щопонеділка
головами районних державних адміністрацій та протягом кварталу
головами об'єднаних територіальних громад

відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

державний архів області

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

Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення при необхідності
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
та проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Засідання громадської ради з питань молодіжної протягом кварталу відділ сім’ї та молоді облдерж
політики
адміністрації
Організація оздоровлення та відпочинку дітей в протягом кварталу відділ сім’ї та молоді облдерж
„Українському дитячому центрі „Молода гвардія” та
адміністрації
дитячому оздоровчому закладі „Артек”
Засідання
обласної
громадської
ради
при протягом кварталу управління
з
питань
внутрішньої
облдержадміністрації
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
Засідання Координаційної ради з питань сприяння протягом кварталу управління
з
питань
внутрішньої
розвитку
громадянського
суспільства
при
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
облдержадміністрації
Засідання координаційної ради з питань протидії протягом кварталу управління
охорони
здоров'я
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
облдержадміністрації
Засідання Ради церков
протягом кварталу управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
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70.
71.
72.

73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.

Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної
операції при обласній державній адміністрації
Проведення
засідань
науково-методичної
ради
державного архіву області
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 щодо 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
Організаційно-методична підготовка до проведення
фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок,
конкурсів, ювілеїв у закладах культури

протягом кварталу департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
протягом кварталу державний архів області
протягом кварталу управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
протягом кварталу юридичний
відділ
облдержадміністрації

апарату

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

протягом кварталу обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
протягом кварталу департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

протягом кварталу відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації
протягом кварталу управління
культури
облдерж
(за окремим
адміністрації,
райдержадміністрації,
планом)
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Засідання колегій структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
положеннями
про
структурні
підрозділи
облдержадміністрації)
Інформування центральних органів виконавчої влади
про проведення повторних, проміжних виборів
депутатів місцевих рад, позачергових виборів сільських,
селищних, міських голів
Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
роботи)
Організація роботи „гарячих” телефонних ліній
обласної державної адміністрації

протягом кварталу керівництво
структурні
адміністрації

облдержадміністрації,
підрозділи
облдерж

протягом кварталу організаційний
відділ,
відділ
(у випадку їх
адміністрування Державного реєстру
призначення)
виборців апарату облдержадміністрації
протягом кварталу керівництво
облдержадміністрації,
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації

протягом кварталу відділ роботи із зверненнями громадян
(за окремим
апарату облдержадміністрації
графіком)
Виконання робіт з розширення мережі природно- протягом кварталу управління екології та природних
заповідного фонду, формування екологічної мережі,
ресурсів облдержадміністрації
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
Організаційні заходи з підготовки до представлення протягом кварталу керівники
структурних
підрозділів
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
(за окремим
облдержадміністрації
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
планом)
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
Організаційна робота з виконання завдань, заходів, протягом кварталу керівництво
облдержадміністрації,
доручень, визначених нормативно-правовими актами
керівники
структурних
підрозділів
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
облдержадміністрації
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради
Огляди, публікації, експонування документальних протягом кварталу державний архів області
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат
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88.

Надання
методико-консультаційних
представникам туристичної галузі

89.

Обласні культурно-масові заходи, академії, науково- протягом кварталу керівники
структурних
практичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
(за окремим
облдержадміністрації
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
планом)
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції

90.

Надання організаційно-методичної допомоги для протягом кварталу служба
у
справах
забезпечення організаційно-правових умов соціальнооблдержадміністрації
правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

91.

Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій протягом кварталу відділ взаємодії із засобами масової
за
участю
голови
та
заступників
голови
інформації облдержадміністрації
облдержадміністрації

92.

Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного протягом кварталу відділ взаємодії із засобами масової
веб-сайту облдержадміністрації
інформації облдержадміністрації

93.

Організаційно-методична робота з напрацювання та протягом кварталу заступники
голови
облдерж
підготовки до затвердження обласною радою цільових
адміністрації, керівники структурних
галузевих програм
підрозділів облдержадміністрації

94.

Наради
керівників
структурних
підрозділів протягом кварталу керівництво
облдержадміністрації,
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
(за окремим
організаційний
відділ
апарату
виконавчих комітетів Бережанської, Кременецької,
планом)
облдержадміністрації
Тернопільської
і
Чортківської
міських
рад,
територіальних органів влади вищого рівня, установ та
організацій з вирішення завдань поточної роботи

послуг протягом кварталу відділ туризму облдержадміністрації
підрозділів

дітей
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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 І кварталі 2018 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва документа

Дата виконання

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)”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.01.2016 № 10-р „Про затвердження плану
міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя
учасників антитерористичної операції”
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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
13.12.2017 № 903-р „Про затвердження плану заходів на
2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти „Нова українська школа”
Указ Президента України від 13.12.2016 № 553/2016
„Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання
прав осіб з інвалідністю”

щотижня

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

щомісяця
до 5 числа

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

щомісяця
до 10 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 5 січня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

до 10 січня

управління
освіти
облдержадміністрації

до 13 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

і

науки
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.07.2016 № 517-р „Про затвердження плану
невідкладних заходів погашення заборгованості із
заробітної плати”
Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011
„Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в
Україні”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2016
№ 987 „Про щорічні звіти голів обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.01.2017 № 9-р „Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2017 рік”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.05.2013 № 419-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації
Національної
стратегії
профілактики
соціального сирітства на період до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015
№ 821 „Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках
Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1997
№ 1505 „Про Програму державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та
малої гідро- і теплоенергетики”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.03.2017 № 248-р „Про схвалення Стратегії
забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу,
в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу
на період до 2020 року та затвердження плану заходів
щодо її реалізації”

до 15 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 1 лютого

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 1 лютого

організаційний
відділ
облдержадміністрації

до 12 лютого

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

до 15 лютого

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 лютого

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 1 березня

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

до 1 березня

управління
охорони
облдержадміністрації

дітей

апарату

здоров’я
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15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.08.2017 № 574-р „Про затвердження плану заходів із
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні до 2020 року”
16. Розпорядження голови облдержадміністрації від
31.05.2017 № 327-од „Про стан розвитку фізичної
культури та спорту в області ”
17. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.06.2011 № 495-од „Про заходи щодо розв'язання
актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними
можливостями”
18. Розпорядження голови облдержадміністрації від
25.12.2013 № 638-од „Про проект програми захисту
населення і територій Тернопільської області від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2014-2017 роки”
19. Розпорядження голови облдержадміністрації від
12.05.2014 № 156-од „Про організацію виконання
програми міжрегіонального та зовнішньоекономічного
співробітництва
Тернопільської
області
на
2014-2017 роки”
20. Розпорядження голови облдержадміністрації від
24.03.2016 № 165-од „Про організацію виконання
комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки”
21. Розпорядження голови облдержадміністрації від
24.01.2017 № 33-од „Про організацію виконання
обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з
їх числа на 2017-2019 роки”

до 15 березня

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

до 15 січня

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

до 15 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 20 січня

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

до 20 січня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

до 20 січня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

до 20 січня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу
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22. Розпорядження голови облдержадміністрації від
до 25 січня
16.08.2016 № 469-од „Про організацію виконання
обласної комплексної програми енергоефективності та
енергозбереження на 2016-2019 роки”
23. Розпорядження голови облдержадміністрації від
до 30 січня
17.02.2017 № 89-од „Про заходи, спрямовані на
забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю”
24. Розпорядження голови облдержадміністрації від
до 20 лютого
22.02.2016
№ 88-од „Про організацію виконання
обласної комплексної програми соціальної підтримки
малозахищених верств населення „Турбота” на
2016-2020 роки”
25. Розпорядження голови облдержадміністрації від
щомісяця
29.05.2015 № 314-од „Про заходи щодо медичної,
до 10 числа
психологічної, професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників антитерористичної операції”
26. Розпорядження голови облдержадміністрації від
щокварталу
01.03.2016 № 119-од „Про здійснення шефства над
до 10 числа
військовими частинами області”
наступного місяця

управління житлово-комунального та
енергозбереження облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської, Чортківської міських рад
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

27. Доручення
голови
облдержадміністрації
від
щокварталу
04.07.2014
№ 57 „Про надання адміністративних
до 15 числа
послуг територіальних органів виконавчої влади через наступного місяця
центри надання адміністративних послуг”
28. Доручення
голови
облдержадміністрації
від
щокварталу
Головне управління Держгеокадастру в
30.06.2017 № 49 „Про стан забезпечення земельними
до 20 числа
області
ділянками учасників антитерористичної операції та наступного місяця
членів їх сімей в області”
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29. Розпорядження голови облдержадміністрації від
щокварталу
департамент економічного розвитку і
16.01.2017 № 19-од „Про організацію виконання
до 25 числа
торгівлі облдержадміністрації
обласної програми розвитку малого і середнього наступного місяця
підприємництва на 2017-2018 роки”
ЗО. Доручення
голови
облдержадміністрації
від
щокварталу
служба
у
справах
27.07.2016 № 65 „Про заходи щодо забезпечення
до 30 числа
облдержадміністрації
реалізації прав та законних інтересів дітей”
наступного місяця

дітей

31. Розпорядження голови облдержадміністрації від
щокварталу
департамент
соціального
захисту
28.09.2017
№ 602-од
„Про
стан
погашення
до 30 числа
населення облдержадміністрації
заборгованості із заробітної плати (грошового наступного місяця
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат”
-------------------------------------------------------Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

І.В.ВОНС

