УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 28 грудня 2016 року

м. Тернопіль

№ 775-оц

Про план роботи обласної
державної адміністрації на 2017рік
Відповідно до регламенту Тернопільської 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 2017 рік (додається).
2. Першому заступникові, заступникам голови, заступникові головикерівнику апарату обласної державної адміністрації, керівникам підрозділів
апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам
районних державних адміністрацій, виконавчим комітетам Бережанської,
Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад забезпечити
виконання плану, деталізувавши його у поточних планах роботи.
3. Координацію роботи з реалізації заходів, передбачених у плані роботи,
доручити заступникові голови-керівнику апарату обласної державної
адміністрації.
4. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
обласної державної адміністрації згідно з розподілові обов’язків.

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

28.12.2016

№ 775-од

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на 2017 рік
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

П и т а н н я з а с ід а н ь к о л е г ії о б л а с н о ї д е р ж а в н о ї а д м ін іс т р а ц ії

Е

2.

Про підсумки виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
10 вересня 2010 року № 699 „Про організацію виконання обласної програми боротьби з
онкологічними захворюваннями на період до 2016 року”
Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли до обласної державної
адміністрації у 2016 році

січень

управління
охорони
облдержадміністрації

січень

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі
С П ІЛ Ь Н О
3
іншими
підрозділами облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
спільно з іншими підрозділами
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

3.

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 2016 рік

лютий

4.

Про виконання обласного бюджету за 2016 рік

лютий

5.

Про внесені зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища в
Тернопільській області на 2014-2020 роки
Про підсумки реалізації у 2016 році проектів соціально-економічного розвитку, що
фінансувалися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

лютий

6.

7.

Про підсумки роботи агропромислового комплексу за 2016 рік та завдання державної
програми підтримки розвитку аграрного сектору економіки на 2017 рік

березень

березень

здоров’я
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8.

9.
10.

Про підсумки виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
29 грудня 2011 року №1094 „Про організацію виконання програми розвитку патронажної
служби в області на 2015-2016 роки”
Про виконання в області Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини” до 2016 року
Про виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 жовтня
2016 року № 628-од „Про забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду
2016/2017 року”

квітень

управління
охорони
облдержадміністрації

квітень

служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
спільно з іншими підрозділами
облдержадміністрації,
виконкомами
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської, Чортківської міських
рад та райдержадміністраціями
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

травень

11.

Про стан надання житлових субсидій населенню області

травень

12.

Про підготовку та проведення в області оздоровлення дітей влітку 2017 року

травень

13.

Про стан та розвиток фізичної культури та спорту в області

травень

14.

червень

16.

Про підсумки проведення посівної компанії, завдання щодо збирання зернових і технічних
культур сільськогосподарськими підприємствами області та стан розрахунків
сільськогосподарських підприємств за отримані кредити державних компаній
Про стан виконавської дисципліни з реалізації завдань, визначених нормативно-правовими
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами
голови обласної державної адміністрації, у структурних підрозділах облдержадміністрації,
райдержадміністраціях за шість місяців 2017 року
Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2017 року

17.

Про стан соціально-економічного розвитку області у першому півріччі 2017 року

липень

18.

Про забезпечення сировиною та підготовку цукрових заводів до сезону цукроваріння у
2017 році
Про стан підготовки навчальних закладів області до організованого початку
2017/2018 навчального року

серпень

15.

19.

здоров’я

червень

сектор
контролю
облдержадміністрації

липень

департамент
фінансів
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі
спільно
3
іншими
підрозділами облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

серпень

апарату

з
20.

21.
22.

23.
24.

Про підсумки виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
04 серпня 2014 року № 305-од „Про організацію виконання обласної програми
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2012-2016 роки”
Про організацію роботи архівних підрозділів при об’єднаних територіальних громадах, які
утворилися внаслідок адміністративно-територіальної реформи
Про підсумки збирання ранніх зернових та зернобобових культур у сільськогосподарських
підприємствах області та завдання щодо проведення посіву озимих культур під урожай
2018 року
Про стан погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат в області
Про підсумки літнього оздоровлення у 2017 році

серпень

управління
охорони
облдержадміністрації

серпень

Державний
архів
Тернопільської
області
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

вересень

вересень
вересень

25.

Про готовність житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до роботи
в осінньо-зимовий період 2017/2018 року

вересень

26.

Про стан розрахунків споживачів області за використані в 2017 році енергоносії

жовтень

27.

Про діяльність закладів культури області в умовах адміністративно-територіальної
реформи
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”
Про стан роботи щодо соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень та
злочинності у дитячому середовищі

жовтень

28.

29.

листопад

листопад

здоров’я

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
спільно з іншими підрозділами
облдержадміністрації,
виконкомами
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської, Чортківської міських
рад,
райдержадміністраціями,
підприємствами
та
організаціями
області
управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

4

ЗО.

31.
32.

33.

34.
35.

Про стан виконавської дисципліни з реалізації завдань, визначених нормативно-правовими листопад
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами
голови обласної державної адміністрації, у структурних підрозділах облдержадміністрації
та райдержадміністраціях за період роботи з червня по листопад 2017 року
Про проект обласного бюджету на 2018 рік
грудень
Про підсумки виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
04 серпня 2014 року № 304-од „Про організацію виконання обласної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки”
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
(замовлень)
Про план роботи облдержадміністрації на 2018 рік
Спільні засідання колегій центральних органів виконавчої влади та обласної державної
адміністрації з метою розв’язання проблем регіонального розвитку (за пропозиціями
керівництва центральних органів виконавчої влади)

грудень

сектор
контролю
облдержадміністрації

апарату

департамент
облдержадміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

фінансів
здоров’я

грудень

сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

грудень

організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
члени колегій центральних органів
виконавчої влади

упродовж
року

З а х о д и з а г а л ь н о о б л а с н о г о з н а ч е н н я , в ід зн а ч е н н я п а м 'я т н и х д а т

1.

Заходи за участю громадськості області з відзначення дня народження С. Банд ери, Дня
Соборності та Свободи України, вшанування пам'яті Героїв Крут

січень

2.

Заходи з відзначення 125-річчя з дня народження верховного архієпископа Української
греко-католицької церкви - Йосифа Сліпого

лютий

керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
виконкоми Бережанської, Кремецької,
Тернопільської
та
Чортківської
міських рад
керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

5

3.

Урочисті заходи з нагоди відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка

березень

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

4.

Проведення в м. Тернопіль та районах області Дня Європи

травень

керівництво
облдержадміністрації,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації,
виконкоми
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської, Чортківської міських
рад та райдержадміністрації

5.

Заходи за участю громадськості області, присвячені Дню Матері

травень

6.

Заходи за участю громадськості області, присвячені Дню Героїв України

травень

7.

Обласні сільські спортивні ігри

червень

8.

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль „Братина” у с. Стіжок Шумського району

червень

керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації,
виконкоми
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської
міських рад
керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації,
виконкоми
Бережанської,
Кремецької,
Тернопільської
та
Чортківської
міських рад
керівництво
облдержадміністрації,
управління фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, ФСТ „Колос”
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації,
Шумська
райдержадміністрація
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9.

Обласні заходи за участю громадськості, присвячені Дню Конституції України

червень

10.

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури „Дзвони Лемківщини”

липень

11.

Всеукраїнська Проща в с. Зарваниця Теребовлянського району

липень

12.

Заходи за участю громадськості області з відзначення Дня хрещення Київської РусіУкраїни

липень

13.

Регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні „Дзвони Лисоні”

серпень

14.

Обласні заходи за участю громадськості, присвячені дням Незалежності України,
Державного Прапора та Дню міста Тернополя

серпень

15.

Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль „Борщівська вишиванка”

вересень

керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
виконком Тернопільської міської ради
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації, Монастириська
райдержадміністрація, Всеукраїнське
Товариство „Лемківщина”
керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації, Теребовлянська
райдержадміністрація
керівництво
облдержадміні страції,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації,
виконком
Тернопільської міської ради
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації,
Бережанська
райдержадміністрація
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
виконком Тернопільської міської ради
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдержадміністрації,
Борщівська
райдержадміністрація
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16.

Організація та проведення Всеукраїнського військового паломництва до Марійського вересень
Духовного Центру „Зарваниця” Теребовлянського району

керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
17. Заходи з відзначення в області 500-річчя Реформації
вересень- керівництво
облдержадміністрації,
листопад управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
18. Заходи за участю громадськості області з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня жовтень керівництво
облдержадміністрації,
Українського козацтва, 75-ї річниці утворення УПА та Дня захисника України
управління
культури;
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
виконком Тернопільської міської ради
19. Заходи, присвячені 73-й річниці визволення України від фашистських загарбників
жовтень керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
20. Заходи за участю громадськості з вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні
листопад керівництво
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, управління з
питань внутрішньої політики, релігій
та
національностей
облдержадміністрації,
виконком
Тернопільської міської ради
21. Заходи з нагоди 99-ї річниці проголошення ЗУНР
листопад керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
виконком Тернопільської міської ради
22. Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи
листопад керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
виконкоми Бережанської, Кремецької,
Тернопільської
та
Чортківської
міських рад
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23.

Урочисті заходи за участю громадськості, присвячені Дню Збройних Сил України

24.

Відзначення професійних свят та пам’ятних дат

грудень

упродовж
року

керівництво
облдержадміністрації,
управління культури;
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
виконком Тернопільської міської ради
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних
підрозділів
центральних
органів
виконавчої влади

Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації
Обласні благодійні програми, марафони, акції, фестивалі: „Від Миколая до Різдва”, „Ми
ідемо з колядою”, „3 турботою про дитину”, „Возвеселімся всі разом нині”, свято зимового
календарно-обрядового фольклору „Нова радість стала”, новорічні і різдвяні святкові
заходи для дітей кризових соціальних груп
Всеукраїнський конкурс „Учитель року - 2017”

січень,
грудень

керівництво
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації

січень

3.

Підбиття підсумків роботи за 2016 рік та визначення основних завдань з питань цивільного
захисту області на 2017 рік

січень,
лютий

4.

Обласні наради з питань фінансування бюджетних програм та виплати орендної плати за
земельні та майнові паї
VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Т.Г.Шевченка
Урочисте нагородження жінок, які досягли особливих успіхів у професійній сфері та
громадській діяльності

січеньберезень
лютий

Підготовка до проведення Західноукраїнської туристичної виставки
Організаційно-методична підготовка та проведення першого
Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”
Всеукраїнський місячник „Спорт для всіх - спільна турбота” в області

березень
березень,
квітень
квітень

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації
відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації спільно з
райдержадміністраціями

1.

2.

5.
6

.

7.
8.
9.

туру

щорічного

березень
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10.

Сприяння у підготовці і проведенні Дня довкілля та двомісячника благоустрою населених
пунктів
Проведення обласного та районних (міських) зборів-змагань юних рятувальників „Школа
безпеки” пам’яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Кудринського Л.О.

квітень,
травень
квітень,
травень
травень

13.

IV Міжнародна науково-практична конференція „Інновації у вищій школі: проблеми та
перспективи освіти і науки”
Проведення Міжнародного інвестиційного форуму в м. Тернопіль

14.

Організація та проведення книжкової виставки-ярмарку „Джура Фест”

травень

15.

Обласна спартакіада державних службовців

травень

16.

Обласні наради-семінари з питань догляду та особливостей вирощування інтенсивних
садів, готовності техніки та забезпечення безпечних умов праці, пожежної безпеки при
зборі урожаю, його транспортуванні та збереженні, агротехнологічних аспектів зернових
культур в умовах 2017 року

травеньвересень

17.

Організація та проведення обласної теренової гри „Легенда УПА”

травень

18.

травень

19.

Урочисте відзначення кращих учнів області - переможців конкурсів, олімпіад, змагань і
турнірів „Гордість і надія Тернопілля”
Заходи з вшанування пам’яті жертв війни в Україні

червень

20.

Заходи з відзначення 21-ї річниці прийняття Конституції України

червень

21.

Обласне свято народних ремесел, фольклору та хореографії „Тернопільські обереги”,
присвячене 130-річчю крайової виставки
Сприяння у проведенні Всеукраїнської та Молодіжної прощі до Марійського духовного
центру

червень

11.

12.

22.

травень

липень

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації спільно з
райдержадміністраціями
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
культури;
з
питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
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23.

VIII Міжнародний науково-мистецький симпозіум-пленер „Зустрічі в Кременці-2017”

липень

24.

Організація та проведення міжнародних змагань на санкороликах „Кубок Бони”

серпень

25.

Фестиваль ретро-автомобілів „Золота підкова 2017”

вересень

26.

Українсько-польський літературно-мистецький форум „Діалог двох культур”

вересень

27.

Обласний конкурс „Студент року —2017”

листопад

28.

Урочиста академія, присвячена Всеукраїнському Дню працівників культури та майстрів
народного мистецтва

листопад

29.

Комплексні та цільові перевірки роботи закладів культури об’єднаних територіальних
громад області (за окремим планом)

ЗО.

XVIII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

31.

VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені
Т.Г. Шевченка
Заходи з відзначення 350-ї річниці битви гетьмана Петра Дорошенка із військом
Яна Собєського

листопадгрудень
листопадгрудень
листопадгрудень
жовтень

32.

33.

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

грудень

34.

Заходи з відзначення 26-ї річниці Всеукраїнського референдуму

грудень

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
Кременецька
райдержадміністрація
управління фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації,
Кременецька райдержадміністрація
відділ туризму облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації,
виконкоми
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської, Чортківської міських
рад та райдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації,
Підгаєцька
райдержамінітрація
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
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35.

Організація роботи „гарячих” телефонних ліній обласної державної адміністрації (за
окремим графіком)
Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Засідання регіональної ради підприємців при облдержадміністрації

щомісяця

38.

Організаційне забезпечення заходів, організованих громадами і асоціаціями за кордоном з
оздоровлення та відпочинку дітей із сімей військовослужбовців, які беруть участь в
антитерористичній операції

ІІ-ІІІ
квартали

39.

Наради з підготовки господарського комплексу та соціально-культурної сфери області до
роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року

ІІ-ІІІ
квартали

40.

Засідання обласної молодіжної ради

41.

Засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства
при облдержадміністрації

що
кварталу
що
кварталу

42.

Засідання обласної видавничої ради

43.

Засідання координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

44.

Засідання Ради церков

45.

Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з питань сім'ї, демографічного
розвитку та протидії торгівлі людьми
Засідання громадської ради при облдержадміністрації

що
кварталу
що
кварталу

Засідання Ради підтримки учасників антитерористичної операції при обласній державній
адміністрації

упродовж
року

36.
37.

46.

47.

щомісяця
щомісяця

що
кварталу
що
кварталу
що
кварталу

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
галузеві
структурні
підрозділи
облдержадміністрації
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров'я
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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48.
49.
50.
51.
52.

Підготовка засідань Ради оборони області (за окремим планом)

упродовж
року
Здійснення правової експертизи проектів розпоряджень, доручень голови обласної упродовж
державної адміністрації, договорів, ініціативних листів облдержадміністрації
року
Огляди, публікації, експонування документальних виставок з відзначення пам’ятних та упродовж
ювілейних дат
року
Урочисте нагородження почесним званням „Мати - героїня”
упродовж
року
Організаційне забезпечення, проведення прийомів делегацій іноземних країн в області та упродовж
візитів керівництва облдержадміністрації за кордон
року

53.

Оцінка діяльності центрів надання адміністративних послуг та відділів реєстрації в області

54.

Організаційно-методична підготовка, проведення комплексних та цільових перевірок
органів управління освітою у районах та містах обласного значення, обласних олімпіад,
конкурсів, марафонів, фестивалів, форумів, акцій, виставок, творчих звітів серед
учнівської та студентської молоді (за окремим планом)
Наради керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, упродовж
виконкомів Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад,
року
обласних управлінь, установ та організацій з вирішення завдань поточної роботи (за
окремим планом)
Вивчення робочими групами облдержадміністрації діяльності райдержадміністрацій, упродовж
структурних підрозділів облдержадміністрації, надання практичної допомоги на місцях (за
року
окремим графіком)

55.

56.

упродовж
року
упродовж
року

57.

Інформування центральних органів виконавчої влади про проведення повторних,
проміжних виборів депутатів місцевих рад, позачергових виборів сільських, селищних,
міських голів, старост (у випадку їх призначення)

упродовж
року

58.

Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних комітетів та інших консультативнодорадчих органів облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами роботи)

упродовж
року

сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
юридичної
відділ
апарату
облдержадміністрації
державний архів області
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
заступники
голови
облдержадміністрації,
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
організаційний
відділ,
відділ
адміністрування Державного реєстру
виборців
апарату
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
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59.

Обласні культурно-масові заходи, академії, науково-практичні конференції, ювілеї, свята, упродовж
фестивалі, виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди, марафони, змагання,
року
олімпіади, „круглі” столи, семінари-тренінги, тематичні лекції, табори-вишколи (за
окремим планом)

керівники структурних
облдержадміністрації

60.

Засідання колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації (за окремим
планом)

упродовж
року

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

61.

Обласні галузеві наради керівників та спеціалістів агропромислового комплексу області
(за окремим планом)

упродовж
року

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

62.

Організаційні заходи з підготовки до представлення потенціалу області у міжнародних,
регіональних, всеукраїнських, обласних виставках, конференціях, ярмарках, фестивалях,
форумах, асамблеях в рамках міжрегіонального співробітництва області (за окремим
планом)

упродовж
року

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

63.

Організаційно-методична підготовка до проведення фольклорно-мистецьких
фестивалів, виставок, конкурсів, ювілеїв у закладах культури (за окремим планом)

свят,

упродовж
року

64.

Організаційна робота з виконання завдань, заходів, доручень, визначених нормативноправовими актами законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, обласної ради

упродовж
року

управління
культури
облдержадміністрації,
виконкоми
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської, Чортківської міських
рад та райдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

65.

Дні обласної державної адміністрації в районах області (за окремим планом)

упродовж
року

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів,
організаційного
відділу
апарату
облдержадміністрації

66.

Консультації з громадськістю з питань реформи
територіальної організації влади (за окремим планом)

самоврядування та упродовж
року

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів,
організаційного
відділу
апарату
облдержадміністрації

67.

Обласні та галузеві наради з питань виконання програмних завдань розвитку області,
надходжень до бюджетів у 2017 році (за окремим планом)

місцевого

упродовж
року

підрозділів

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних
підрозділів
центральних
органів
виконавчої влади
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Питання діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від І квартал
18 листопада 2016 року № 560-од „Про затвердження Порядку надання дозволів на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Тернопільської області”
Про регулювання цін на виробництво окремих продовольчих товарі та розмірів граничних
перше
торговельних надбавок
півріччя
Про регулювання цін на окремі продовольчі товари (зокрема на продукти дитячого упродовж
харчування) та внесення змін до діючих в області регуляторних актів
року
Про граничний розмір плати за проживання у гуртожитках громадян, які займають упродовж
приміщення, що знаходяться у спільному користуванні, та не перебувають у сімейних
року
відносинах
Про граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що упродовж
реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах
року
Про регулювання плати за надання в оренду торгових приміщень (площ) і устаткування на упродовж
ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів
року
Про регулювання цін на тверде паливо (вугілля, вугільні брикети, торф паливний кусковий упродовж
та торф’яні брикети) та газ скраплений при відпуску для побутових потреб населення
року
у р азі
Про встановлення (регулювання) цін на продукцію монопольних утворень на
надходж ення
регіональному ринку
ін ф о р м а ц ії
ЩОДО
п о р у ш ен ь
за к о н о д а в с т в а
п р о за х и с т
е к о н о м іч н о ї
к о н к у р е н ц ії

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

і
і
і
і

Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Проведення заходів з нагоди відзначення Дня Соборності України, вшанування пам'яті
Героїв Крут

2.

Проведення „Дня довкілля”

3.

Проведення Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця”

січень

квітеньтравень
квітень

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
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4.

Підготовка та проведення Міжнародного дня інвалідів

5.

Виїзні дні прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації у районах
області (за окремим графіком)

щомісяця

6.

Організація виїздів бригад обласних спеціалістів у райони області для огляду населення,
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

щомісяця

7.

Проведення весняного двомісячника та осіннього місячника з благоустрою і озеленення
населених пунктів області

8.

Відкриття та введення в експлуатацію відремонтованих та новозбудованих об’єктів
соціальної інфраструктури в області

9.

Уточнення показників та внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік

10.

Координація реалізації третьої
орієнтований на громаду”

11.

Створення та відкриття центрів з надання адміністративних послуг у м. Бережани та в
об’єднаних територіальних громадах
Надання практичної допомоги з організації роботи із зверненнями громадян органам
місцевого самоврядування

12.
13.
14.

15.
16.

фази

проекту

грудень

ЄС/ПРООН

„Місцевий

розвиток,

Організаційні заходи з підготовки та проведення перших (проміжних) виборів сільських,
селищних, міських голів, депутатів місцевих рад (у випадку їх призначення)
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого
самоврядування щодо доведення їм мобілізаційних завдань (замовлень) з передачею
необхідних фінансових ресурсів
Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних спеціалізованих виставкових
заходах (за окремим планом)
Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих органів, в обласних і зональних
нарадах-семінарах з питань роботи органів місцевого самоврядування, життєдіяльності
територій області (за окремим графіком)

департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
спільно
з
органами місцевого самоврядування
керівництво
облдержадміністрації,
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

управління
охорони
здоров'я
облдержадміністрації
І-ІИ
управління
житлово-комунального
квартали господарства облдержадміністрації
упродовж управління капітального будівництва
року
облдержадміністрації
упродовж
року
упродовж
року
упродовж
року
упродовж
року
упродовж
року
упродовж
року

департамент
фінансів
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

упродовж
року
упродовж
року

відділ туризму облдержадміністрації
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації (за галузевим
принципом)
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17.

18.

Організація контролю районними державними адміністраціями за здійсненням органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (за окремим
графіком)
Організаційно-методична робота з напрацювання та підготовки до затвердження обласною
радою цільових галузевих програм

упродовж
року

відділи, сектори апарату, структурні
підрозділи облдержадміністрації

упродовж
року

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

19.

Надання організаційно-методичної допомоги для забезпечення організаційно-правових
умов соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

упродовж
року

20.

Вирішення питань щодо забезпечення законних прав та інтересів громадян шляхом
виконання їх запитів соціально-правового характеру

упродовж
року

державний
архів
області,
райдержадміністрації
спільно
з
органами місцевого самоврядування

Питання для вивчення з наступним інформуванням керівництва облдержадміністрації
1.

2.
3.

Стан системи управління і зв’язку (запасних пунктів управління, вузлів зв’язку, системи
оповіщення тощо) та готовності їх до використання за призначенням
Стан і повнота прийнятих на зберігання до архіву апарату обласної державної
адміністрації документів за 2014 рік
Стан готовності стаціонарних установ системи соціального захисту населення області до
роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року

січень,
липень
березень
вересеньжовтень
травень

сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
загальний
відділ
апарату
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

4.

Проведення державної підсумкової атестації учнів у 2017 році

5.

Підсумки проходження осінньо-зимового періоду 2016/2017 року

травень

6.

Стан забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа

липень,
грудень

7.

листопад

сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

8.

Стан мобілізаційних ресурсів, об’єктів і споруд, що призначені для Збройних Сил України,
інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки та
забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду
Стан мобілізаційної підготовки і мобілізаційної готовності області

грудень

9.

Стан виконавчої дисципліни в органах управління освітою та навчальних закладах області

грудень

сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

17

10.

Стан дотримання антикорупційного законодавства в області

11.

грудень

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

Діяльність районних державних адміністрацій щодо організації роботи із зверненнями
громадян (за окремим планом)
Стан виконання завдань, визначених окремими протоколами нарад при голові обласної
державної адміністрації

щомісяця

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
сектор
контролю
апарату
облдержадміністрації

щомісяця

14.

Стан кадрової роботи у структурних підрозділах облдержадміністрації
райдержадміністраціях (за окремим планом)
Надання матеріальних засобів та проведені заходи щодо шефської допомоги в області

15.

Стан підготовки та проведення оздоровчої кампанії у 2017 році

16.

Стан підготовки проекту обласного бюджету на 2018 рік

17.

Стан роботи з документами та документообігу в апараті обласної державної адміністрації

18.

Стан роботи із запитами та зверненнями народних депутатів України в обласній державній
адміністрації

19.

Стан використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році

20.

Стан створення, зберігання та обслуговування мобілізаційного резерву матеріальнотехнічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, які
залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)

12.
13.

та

щомісяця

що
кварталу

II, III
квартали
IV
квартал
що
кварталу

відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
відділ
сім'ї
та
молоді
облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдержадміністрації
загальний
відділ
апарату
облдержадміністрації

щосектор
контролю
апарату
півроку облдержадміністрації
упродовж управління капітального будівництва
року
облдержадміністрації
спільно
з
іншими
підрозділами
облдержадміністрації
упродовж сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
року
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Стан роботи з виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної упродовж
Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України,
року
розпорядчими документами голови обласної державної адміністрації
Стан діловодства та надання методичної і консультативної допомоги щодо організації упродовж
роботи з документами у структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
року
районних державних адміністраціях (за окремим планом)
Стан інтеграції програмного продукту автоматизованої системи контролю і організації упродовж
діловодства АСКОД відповідно до положень Інструкції з діловодства в структурні
року
підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

сектор
контролю
облдержадміністрації

апарату

загальний
відділ
облдержадміністрації

апарату

загальний
відділ
облдержадміністрації

апарату

Стан ведення Державного реєстру виборців у відділах ведення Державного реєстру
виборців апаратів районних державних адміністрацій, виконкомах Бережанської,
Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад
Стан режимно-секретної роботи, ведення таємного діловодства режимно-секретних
органів у структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних
адміністраціях

упродовж
року
упродовж
року

відділ адміністрування Державного
реєстру
виборців
апарату
облдержадміністрації
сектор режимно-секретної роботи
апарату облдержадміністрації

Стан впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел
енергії підприємствами агропромислового комплексу, цільового використання коштів,
виділених з обласного бюджету для підтримки діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, використання об’єктів соціально-культурного призначення,
які перебувають на балансі сільськогосподарських підприємств та ходу їх передачі у
комунальну власність об’єднаних територіальних громад
Стан нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними званнями України

упродовж
року

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

упродовж
року

відділ кадрової роботи
облдержадміністрації

упродовж
року
упродовж
року
упродовж
року

державний архів області

28.

Стан завершення будівельних робіт нового приміщення державного архіву області та
придбання обладнання для його діяльності

29.
ЗО.

Стан реалізації обласних державно-громадських операцій, проведення конкурсів, науковопрактичних конференцій, місячників, тижнів пропаганди та рейдів
Стан суспільно-політичної ситуації та аналіз політичних настроїв населення в області

31.

Стан виконання заходів цільових, галузевих програм, затверджених обласною радою

упродовж
року

апарату

служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

19

32.

Стан розрахунків за спожиті енергоносії та заходи щодо ефективного забезпечення їх упродовж
використання
року

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації

Робота з кадрами
1.

2.

Навчання працівників мобілізаційних підрозділів райдержадміністрацій, виконкомів
Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад, структурних
підрозділів облдержадміністрації
Організація та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний
службовець”

березень

сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

березень,
квітень

відділ кадрової роботи спільно з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
відділ кадрової роботи спільно з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
спільно
з
іншими
підрозділами
апарату
облдержадміністрації

3.

Командно-штабні навчання з проведення відмобілізування одного загону оборони ТрО в
Чортківському районі

4.

Навчання державних службовців апарату облдержадміністрації

щомісяця

5.

Наради-семінари з питань забезпечення реалізації завдань, визначених нормативноправовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, з керівниками
апаратів райдержадміністрацій, структурних підрозділів апаратів райдержадміністрацій (за
окремим графіком)

що
кварталу

6.

Навчання за професійною програмою працівників відділів ведення Державного реєстру
виборців апаратів районних державних адміністрацій, виконкомів Бережанської,
Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад

упродовж
року

липень

відділ адміністрування
реєстру
виборців
облдержадміністрації

Державного
апарату

7.

Тематичні навчання, семінари-тренінги керівників структурних підрозділів, працівників
апаратів райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації з питань
підвищення кваліфікації та удосконалення професійних навиків роботи (за окремим
графіком)

Заступник голови-керівник апарату
обласної державної адміністрації

упродовж
року

керівники
підрозділів
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, Тернопільський
регіональний
центр
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ та організацій

І.В.ВОНС

