УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА Д ЕРЖ А ВН А АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З ПО Р ЯДЖ Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВН ОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ЗО березня 2017 року

м. Тернопіль

№ І50-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на II квартал 2017року
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 II квартал 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
30.03.2017 № І50-од
ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на II квартал 2017 року

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
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 розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року
№ 628-од „Про забезпечення сталого проходження
осінньо-зимового періоду 2016/2017 року ”
Про виконання в області Загальнодержавної програми
„Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини” на період до 2016 року
Про стан надання житлових субсидій населенню області
Про підготовку та проведення в області оздоровлення
дітей влітку 2017 року
Про стан та розвиток фізичної культури та спорту в
області

квітень

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

квітень

управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
спільно із зацікавленими структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
виконкомами рад базового рівня
служба у справах дітей облдерж
адміністрації

квітень

травень
травень
травень

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

2

7.

8.

.

1

.

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 та
райдержадміністраціях за шість місяців 2017 року

червень

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

червень

сектор контролю
адміністрації

облдерж

II. Сесія обласної ради

Сесія обласної ради

згідно з планом
роботи обласної
ради

заступники голови облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат

1

Спільна молитва за перемогу
встановлення справедливого миру

2.

Фестиваль духовної пісні „Я там, де є Благословення”

3.

Заходи до дня вшанування жертв Чорнобильської
трагедії

26 квітня

4.

Регіональний фестиваль-конкурс обдарованої учнівської
молоді „Надія-2017”
Обласна
державно-громадська
операція
„Діти
Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за
духовність та сімейну злагоду”

28 квітня

5.

апарату

над

агресором

і

2 квітня

20-22 квітня

квітень-травень

керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
служба у справах дітей облдерж
адміністрації

з
6.

Святкові культурно-мистецькі заходи до Воскресіння
Христового

квітень

7.

Заходи до 43-ї річниці звільнення Тернополя від
нацистських окупантів

квітень

8.

Заходи до дня пам’яті, примирення і вшанування жертв
Другої світової війни

8 травня

9.

Обласний відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю
творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями
„Барви життя”
Творчий звіт мистецьких колективів Тернопільської
обласної комплексної школи мистецтв ім. І. Герети до
дня Матері
День Європи в області у 2017 році

10 травня

10.

11.

12.
13.

Обласний
фестиваль-конкурс
хореографічного
мистецтва „Тернопільська танцювальна весна”
Обласний марш-парад духових оркестрів

14.

Міжнародний інвестиційний Форум „Тернопільщина
Invest -2017”

15.

Заходи з нагоди свята „Останній
загальноосвітніх навчальних закладах”

дзвоник

у

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури
облдержадміністрації,
виконком Тернопільської міської ради
керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

14 травня

управління
адміністрації

19 травня

управління
міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління міжнародного співро
бітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

20 травня
21 травня
24-26 травня

травень

культури

облдерж
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16.

17.

18.
19.

20.
21.

Урочисте відзначення кращих учнів області переможців конкурсів, олімпіад, змагань і турнірів
„Гордість і надія Тернопілля”
Заходи, присвячені Дню Героїв України

Обласний марафон „3 турботою про дитину” (в рамках
відзначення Міжнародного дня захисту дітей)
Міжобласний
мистецько-краєзнавчий
фестиваль
„Братина”
Обласне свято народних ремесел, фольклору та
хореографії „Тернопільські обереги”
Регіональний фестиваль духовної пісні „Один Бог, один
Народ, одна Україна”

травень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

травень

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
служба у справах дітей облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації,
Шумська райдержадмінстрація
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації, Підгаєцька райдержадмінстрація
управління
культури
облдерж
адміністрації, Чортківська райдержадмінстрація
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
управління міжнародного співро
бітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

1 червня
4-5 червня

18 червня
25 червня

22.

Обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль
„Дивосвіт”

23.

Організація та проведення заходів з нагоди Дня молоді

24.

Заходи, пов’язані із Днем Скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні

червень

25.

Урочисті збори громадськості та святковий концерт,
присвячені 21-й річниці Конституції України

червень

26.

Дні Японії в області

28 червня

III декада червня

протягом кварталу
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IV. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади

1.
2.

3.

4.

Проведення атестаційних експертиз у навчальних
закладах області
Перевірка діяльності Збаразької, Підгаєцької та
Бучацької районних державних адміністрацій

Перевірка роботи та надання методичної допомоги
службам у справах дітей:
- Бучацької та Монастириської райдержадміністрацій;
- Борщівської та Заліщицької райдержадміністрацій;
- Кременецької та Шумської райдержадміністрацій
Проведення
внутрішнього
фінансового
аудиту
діяльності Заліщицької райдержадміністрації
Обласна державно-громадська операція „Літо - 2017”

квітень-травень
квітень, травень,
червень

квітень
травень
червень
травень-червень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
спільно
з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації
служба у справах дітей облдерж
адміністрації

6.

Контроль за проведенням та надання методичної
допомоги з питань технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту в області

протягом
кварталу

7.

Надання практичної та методичної допомоги органам
місцевого самоврядування щодо виконання делегованих
повноважень щодо соціально-правового захисту дітей
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

протягом
кварталу

сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
служба у справах дітей облдерж
адміністрації

протягом
кварталу

служба у справах дітей облдерж
адміністрації

5.

8.

червень
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9.

Організаційно-методична допомога органам місцевого
протягом кварталу
самоврядування з питань виготовлення проектної
документації на реконструкцію об’єктів будівельної
галузі
Організація виїзних днів прийому громадян за місцем протягом кварталу
проживання головою та заступниками голови (за окремим графіком)
облдержадміністрації

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

11.

Контроль за виконанням показників доходної частини
обласного бюджету, бюджетів районів, міст Тернополя,
Бережан, Кременця та Чорткова

протягом кварталу

департамент
адміністрації

12.

Надання методичної і практичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення
місцевих програм з підтримки населення заходів з
енергозбереження
Координація дій та контроль за виконанням плану
заходів щодо запобігання виникненню пожеж у
пожежонебезпечний період

протягом кварталу

управління
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

протягом кварталу

14.

Контроль за виконанням Програми захисту населення і
територій
області
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного
характеру
на
2014-2017 роки

протягом кварталу

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування

15.

Контроль за виконанням Програми організації
рятування людей на водних об’єктах області на
2015-2019 роки

протягом кварталу

16.

Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих протягом кварталу
відповідальні працівники структурних
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з (за окремим графіком) підрозділів облдержадміністрації (за
питань роботи органів місцевого самоврядування,
галузевим принципом)
життєдіяльності територій

10.

13.

відділ
роботи із
громадян
апарату
адміністрації
фінансів

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

та

зверненнями
облдерж
облдерж

цивільного
облдерж
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації

Організаційне забезпечення зустрічі Почесного консула
України у м. Познань Вітольда Хоровського та
Керівника Представництва Міністерства закордонних
справ України у Львові В’ячеслава Войнаровського з
керівництвом області
Майстер-класи із розпису писанок:
- „Котилася писаночка”;
- „Теплий віск застиг у візерунках”
Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань розвитку тваринницької галузі.
Нарада з проблемних питань щодо проведення
господарствами області посіву ярих культур і догляду за
посівами озимих культур
Науково-практична конференція за участю міжнародних
представників
„Актуальні
питання
сучасного
акушерства”
Організаційний
супровід
візиту
представників
Української
Національної
Меншини
Сербії
в
Тернопільську область
Всеукраїнська
науково-практична
конференція,
приурочена 50-річчю з часу створення і діяльності
Світового конгресу українців
Атестація педагогічних працівників навчальних закладів
та навчально-методичних установ сфери культури
Обласний конкурс конструкторських гуртків „Наш
пошук і творчість - тобі Україно!”
Всеукраїнський
семінар
заступників
директорів
бібліотек на тему: „Вплив децентралізації влади на
розвиток бібліотек України для юнацтва, молоді”

4 квітня

5 квітня
12 квітня
5 квітня
5 травня
5 червня
6 квітня

управління міжнародного співро
бітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

6-7 квітня

управління
охорони
облдержадміністрації

12 квітня

управління міжнародного співро
бітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
державний архів області

12-13 квітня

18-20 квітня
19-21 квітня
20-21 квітня

здоров’я

управління
культури
облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
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11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

Нарада з питань
раціонального використання
енергоресурсів,
впровадження
енергозберігаючих
технологій та альтернативних джерел енергопостачання
XXI Міжнародний медичний конгрес студентів і
молодих вчених
Обласний семінар директорів позашкільних навчальних
закладів з науково-технічного напряму
47 Чемпіонат області зі спортивного туризму серед
юнаків за програмою XXI спортивних ігор учнівської
молоді Тернопільщини
Науково-практична конференція за участю міжнародних
представників „Довкілля і здоров’я”
Міжнародна науково-практична конференція на тему:
„Протестантські церкви у контексті історії та
суспільних трансформацій”
Благодійна акція для багатодітних та малозабезпечених
сімей області „Великодній кошик”
Нарада з питань весняного догляду за багаторічними
плодово-ягідними насадженнями
Нарада з питань формування балансів попиту і
пропозиції основних продуктів харчування на квітеньчервень 2017 року
Нарада з керівниками (власниками) хлібопекарських
підприємств - отримувачами борошна з аграрного
фонду з питань оплати, отримання і використання
місячних лімітів борошна
Навчання прийомних батьків та батьків-вихователів з метою
підвищення їх виховного потенціалу
Засідання Ради церков

20 квітня
І декада травня
І декада червня
24-26 квітня
26 квітня
26-29 квітня

27-28 квітня
27-28 квітня

І декада квітня
І декада квітня
І декада квітня,
травня, червня
II декада квітня,
травня, червня
III декада квітня
III декада квітня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації
державний архів області

здоров’я

відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департаменти
агропромислового
розвитку; економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
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23.

Засідання організаційного комітету з підготовки та
проведення в області 24-26 травня 2017 року
Міжнародного інвестиційного Форуму „Тернопільщина
Invest-2017”
Організація офіційного візиту Генерального консула
Угорщини в м. Ужгород пана Бугайла Йожефа

III декада квітня,
II декада травня

управління міжнародного співро
бітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації

квітень

Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий
державний службовець”
Національно-патріотичні вишколи для молодіжних
громадських організацій
Проведення
внутрішнього
фінансового
аудиту
діяльності управління розвитку
інфраструктури,
траспорту та енергозбереження облдержадміністрації
Засідання ради національно-культурних товариств
національних меншин при облдержадміністрації

квітень

квітень

управління міжнародного співро
бітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації

29.

Засідання атестаційної комісії

квітень

ЗО.

III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів обласного відділення
Малої академії наук України

квітень

31.

III тур Всеукраїнського конкурсу „Учитель року -2017”
в номінації „Початкова освіта”

квітень

управління освіти
адміністрації

і науки облдерж

32.

Фестиваль дитячих робіт „Великодня писанка”

квітень

і науки облдерж

33.

IX Всеукраїнська науково-практична конференція на
тему:
„Проектування
розвитку
та
психологопедагогічного супроводу обдарованої особистості”

квітень

управління освіти
адміністрації
управління освіти
адміністрації

24.

25.
26.
27.

28.

квітень

квітень

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

і науки облдерж
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34.

Перевірка діяльності:
- управління з питань внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації;
- департаменту фінансів облдержадміністрації;
- управління розвитку інфраструктури, транспорту та
енергозбереження облдержадміністрації

квітень
травень
червень

35.

Методично-консультативна нарада з керівниками
сільськогосподарських підприємств, інженерами з
охорони праці та виробничо-технічним персоналом
спільно з Управлінням держпраці та Управлінням
державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Тернопільській області з питань:
- дотримання вимог нормативно-правових актів;
- охорона праці пожежної безпеки під час проведення
комплексу весняно-польових робіт

36.

Молодіжний мистецький фестиваль „ї”

12-14 травня

37.

Науково-практична конференція за участю міжнародних
представників „Сучасний підхід до діагностики хворих
на цукровий діабет”
Навчальний семінар для підприємств харчової та
переробної
промисловості
щодо
впровадження
постійнодіючих процедур, заснованих на принципах
системи аналізу небезпечних факторів та контролю в
критичних точках (система НАССР)
IV Міжнародна науково-практична
конференція
„Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в
освіті і науці
Обласний семінар для керівників вокально-хорових
колективів

17-18 травня

38.

39.

40.

квітень

III декада травня

організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
спільно
з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

відділ сім’ї та молоді
адміністрації
управління
охорони
облдержадміністрації

облдерж
здоров’я

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

травень

управління освіти
адміністрації

травень

управління
адміністрації

і науки облдерж

культури

облдерж
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41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.

52.
53.

Круглий стіл на тему: „Сучасні тенденції українського
книжкового ринку” (до Дня працівників видавництв,
поліграфії та книгорозповсюдження)
Виставка творчих робіт учнів дитячих художніх шкіл
Тернопільщини
Виставка фондових матеріалів до Міжнародного дня
музеїв
Засідання організаційного комітету з питань проведення
спартакіади державних службовців
Обласна розширена нарада з підготовки та проведення в
області оздоровлення дітей влітку 2017 року
Дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл”
(„Джура”)
Участь підприємств агропромислового комплексу
області у XXIX міжнародній виставці „Агро - 2017”
Проведення національно-патріотичного заходу „Дух
нашої давнини”
Нарада
щодо
стану
забезпечення
пальним
сільгосптоваровиробників для збирання ранніх зернових
культур
Нарада на базі регіонального центру компанії
„АМАКО” з питань впровадження новітніх технологій
сучасної техніки та підготовки до жнив зернозбиральної
техніки
Проща аграріїв Тернопільщини в Марійському
духовному центрі с. Зарваниця Теребовлянського
району
Нарада з питань підготовки до жнив 2017 року
Нарада з питань впровадження нових технологій та
технічних засобів у галузі тваринництва

травень

управління
адміністрації

травень

управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

травень
травень
травень
травень-червень
7-10 червня
18-25 червня
І декада червня

культури

облдерж

І декада червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

II декада червня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

червень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

червень
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54.

55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Проведення командно-штабного навчання з органами
управління та силами цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту області з визначення стану готовності до
вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в
особливий період в області
Нарада з питань завершення посіву ярих культур під
урожай 2017 року
Проведення Дня поля на базі одного з кращих
господарств області
Засідання
робочої
групи
по
боротьбі
з
правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності
Книжково-ілюстративна виставка „Конституція - гарант
нашої держави” (до Дня Конституції України)
Книжково-ілюстративна
виставка
„Провідник
української нації” (до 110-річчя від дня народження
Романа Шухевича)
Виставка фондових матеріалів „Хоростківський дендро
парк - перлина Поділля” (до 45-річчя з часу заснування)
Засідання робочої групи з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною
Проведення засідань експертно-перевірної комісії
державного архіву області
Засідання регіональної ради підприємців при обласній
державній адміністрації
Навчання працівників структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Проведення нарад у режимі відеоконференції з
головами районних державних адміністрацій та
головами об'єднаних територіальних громад

червень

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

червень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

червень
червень
червень
червень

червень
III декада щомісяця
друга і четверта
п’ятниця щомісяця
щомісяця
щомісяця
щопонеділка
протягом кварталу

цивільного
облдерж

управління
культури
облдерж
адміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
державний архів області
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
сектор інформаційно-комп’ютерного
забезпечення
апарату
облдерж
адміністрації
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66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
та проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Засідання громадської ради з питань молодіжної
політики
Організація оздоровлення та відпочинку дітей в
„Українському дитячому центрі „Молода гвардія” та
дитячому оздоровчому закладі „Артек”
Засідання
обласної
громадської
ради
при
облдержадміністрації
Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми
Інформаційно-просвітницькі
заходи
з
питань
попередження насильства в сім’ї та жорстокого
поводження 3 дітьми
Організація та проведення семінарів з питань роботи в
електронній
системі
державних
закупівель
„PROZORRO”
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

при необхідності

протягом кварталу
протягом кварталу

протягом кварталу

протягом кварталу

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

відділ сім’ї
адміністрації
відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

та

молоді

облдерж

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

протягом кварталу

відділ сім’ї
адміністрації

протягом кварталу

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом кварталу

державний архів області

протягом кварталу

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації

протягом кварталу

юридичний
відділ
облдержадміністрації

та

молоді

облдерж

та

апарату
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76.
77.

об

00
о

79.

00
1°

81.

83.

Організаційне забезпечення проведення спортивних
змагань з різних видів спорту
Заходи з питань підтримки сімей з числа внутрішньо
переміщених
осіб, учасників
антитерористичної
операції, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу
Методична допомога 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
Проведення засідань обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій
Підготовка та проведення засідань Ради оборони
області

'sf
00

Виконання робіт з розширення мережі природнозаповідного фонду, формування екологічної мережі,
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
Засідання колегій структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
положеннями
про
структурні
підрозділи
облдержадміністрації)

протягом кварталу
протягом кварталу

протягом кварталу
протягом кварталу

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

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

протягом кварталу

відділ кадрової роботи
облдержадміністрації

протягом кварталу

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
сектор мобілізаційної роботи, сектор з
питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

протягом кварталу
(за окремим планом)

протягом кварталу

протягом кварталу

апарату

керівництво
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдерж
адміністрації
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85.

86.

87.
88.
89.

90.

91.

92.
93.

Інформування центральних органів виконавчої влади
протягом кварталу
про проведення повторних, проміжних виборів
(у випадку їх
депутатів місцевих рад, позачергових виборів сільських,
призначення)
селищних, міських голів
Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних
протягом кварталу
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
роботи)
Просвітницькі заходи з питань профорієнтації та
протягом кварталу
працевлаштування молоді
Організація роботи „гарячих” телефонних ліній протягом кварталу
обласної державної адміністрації
(за окремим графіком)
Організаційно-методична підготовка до проведення
протягом кварталу
фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок, (за окремим планом)
конкурсів, ювілеїв у закладах культури

Організаційні заходи з підготовки до представлення
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
Організаційна робота з виконання завдань, заходів,
доручень, визначених нормативно-правовими актами
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради
Огляди, публікації, експонування документальних
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат
Надання
методико-консультаційних
послуг
представникам туристичної галузі

протягом кварталу
(за окремим планом)

організаційний
відділ,
відділ
адміністрування Державного реєстру
виборців
апарату
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

протягом кварталу

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

протягом кварталу

державний архів області

протягом кварталу

відділ туризму облдержадміністрації
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94.

Обласні культурно-масові заходи, академії, науковопрактичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за „круглим
столом”, семінари-тренінги, тематичні лекції

протягом кварталу
(за окремим планом)

95.

Надання організаційно-методичної допомоги для
забезпечення організаційно-правових умов соціальноправового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Надання практичної допомоги з організації роботи із
зверненнями
громадян
органам
місцевого
самоврядування
Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій
за
участю
голови
та
заступників
голови
облдержадміністрації
Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного
веб-сайту облдержадміністрації
Наради
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів Бережанської, Кременецької,
Тернопільської
і
Чортківської
міських
рад,
територіальних органів влади вищого рівня, установ та
організацій з вирішення завдань поточної роботи

протягом кварталу

служба
у
справах
облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ
інформаційної
облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації

96.

97.

98.
99.

100.

101.

Організація взаємодії місцевих органів виконавчої
влади з органами місцевого самоврядування щодо
виконання заходів мобілізаційної роботи
Організаційно-методична робота з напрацювання та
підготовки до затвердження обласною радою цільових
галузевих програм

протягом кварталу
(за окремим планом)

керівники структурних
облдержадміністрації

підрозділів

дітей

діяльності

протягом кварталу

сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

протягом кварталу

заступники
голови
облдерж
адміністрації, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
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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 II кварталі 2017 року

№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назва документа

Дата виконання

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.07.2016 № 501-р „Про затвердження комплексного
плану заходів щодо реалізації положень Проектної
загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання в Україні”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.07.2016 № 566-р „Про затвердження плану заходів з
підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу
України до осінньо-зимового періоду 2016U7 року та
його проходження”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.01.2016 № 10-р „Про затвердження плану
міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя
учасників антитерористичної операції”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів
України від 08.09.2016 № 36.1 „Про запровадження
сервісу „Інтерактивна мапа сміттєзвалищ”
Указ Президента України від 26.11.2016 № 523Y2016
„Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору
1932-1933 років в Україні - геноциду Українського
народу”
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 30.11.2016 № 909-р „Про затвердження плану дій із
впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий
Уряд” у 2016-2018 роках”

5 квітня

Відповідальний
за подання інформації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації

5 квітня

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації

10 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 квітня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

10 квітня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

10 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017
№ 142 „Деякі питання управління державними
унітарними
підприємствами
та
господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток) належать державі”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016
№ 865 „Про особливості нарахування плати за надану
послугу з централізованого опалення населенню у разі
відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на
вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку
теплової енергії в опалювальний сезон 2016\ 17 року”
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 18.03.2015
№ 196 „Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку”
Указ Президента України від 01.12.2016 № 534/2016
„Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню
національної єдності та консолідації українського
суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій
сфері”

10 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

10 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 квітня

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

15 квітня

управління
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

25 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

1 травня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

1 травня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
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14. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016
№ 223 „Про внесення змін до Положення про Премію
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України”
15. Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 25.01.2017 № 61-р „Про схвалення Стратегії
реформування системи Державної служби України з
надзвичайних ситуацій”
16. 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”
17. Доручення голови облдержадміністрації від 04.08.2016
року № 67 „Про координацію діяльності органів
виконавчої влади області та взаємодію з громадськістю
з питань здійснення контролю у сфері охорони довкілля
та використання природних ресурсів ”
18. Розпорядження голови облдержадміністрації від
31.10.2016 №628-од „Про забезпечення сталого проход
ження осінньо-зимового періоду 2016/2017 року”
19. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 № 393-од „Про забезпечення житлом осіб,
які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції та/або у забезпеченні її проведення ”
20. Розпорядження голови облдержадміністрації від
13.02.2008 № 103-од „Про організацію виконання
Указу Президента України від 7 лютого 2008 року
№ 109/2008 „Про першочергові заходи щодо
забезпечення
реалізації
та
гарантування
конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування”

1 червня

відділ сім’ї
адміністрації

1 червня

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

та

молоді

облдерж

цивільного
облдерж

ЗО червня

відділ сім’ї
адміністрації

10 квітня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

10 квітня

управління
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

20 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 квітня

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

та

молоді

облдерж

20

21. Розпорядження голови облдержадміністрації від
16.03.2016
№ 147-од „Про організацію проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики ”
22. Розпорядження голови облдержадміністрації від
27.02.2017 № 110-од „Про організацію та проведення в
області у 2017 році щорічної всеукраїнської акції „За
чисте довкілля”
23. Розпорядження голови облдержадміністрації від
01.03.2017 № 115-од „Про організацію в області
призову громадян України на строкову військову
службу в квітні-травні 2017 року ”
24. Розпорядження голови облдержадміністрації від
02.07.2014 № 258-од „Про соціальне забезпечення
громадян України, які переміщуються з тимчасово
окупованої
території
та
районів
проведення
антитерористичної операції”
25. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.05.2015 № 314-од „Про заходи щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників антитерористичної операції”
26. Доручення голови облдержадміністрації від 20.10.2014
№
85
„Щодо
соціальної
підтримки
сімей
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу,
працівників,
які
беруть
участь
в
антитерористичній операції”
27. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 № 392-од „Про організацію моніторингу
соціально-економічних показників розвитку області”

1 травня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

1 травня

управління
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

5 червня

сектор
питань
запобігання
та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної роботи апарату
облдержадмі ністрації
Управління
Державної
служби
України з надзвичайних ситуацій в
області

щоп’ятниці

щомісяця
до 10 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 10 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 20 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

ю
0°

21

29.

ЗО.

31.

32.

33.

Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.02.2016 № 107-од „Про затвердження плану заходів
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції
громадян України, які переселилися з тимчасово
окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції на територію області, на
період до 2017 року”
Доручення голови облдержадміністрації від 18.12.2014
№ 103 „ Про виконання невідкладних заходів щодо
мінімізації дій Російської Федерації з дестабілізації
ситуації в економіці України ”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.10.2016 № 580-од „Про затвердження плану заходів
щодо сприяння залученню інвестицій і запровадження
сучасних технологій у сфері поводження з відходами на
території області ”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
21.07.2015 № 431-од „Про забезпечення ефективного
використання бюджетних коштів та максимального
досягнення основної мети загальнообласної програми
„Ветеран” на 2015-2019 роки ”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
30.07.2015 року № 477-од „Про соціальну та професійну
адаптацію учасників антитерористичної операції (крім
військовослужбовців,
звільнених
у
запас
або
відставку)”
Доручення голови облдержадміністрації від 24.10.2016
№ 87 „Про утворення робочої групи з врегулювання
проблемних питань деревообробної та суміжних
галузей області”

щокварталу
до 5 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 10 числа

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

щокварталу
до 10 числа

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

34. Розпорядження голови облдержадміністрації від
16.01.2017 № 19-од „Про організацію виконання
обласної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2017-2018 роки”

щокварталу
до 25 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

35. Розпорядження голови облдержадміністрації від
22.04.2016 № 235-од „Про затвердження заходів з
реалізації в області Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року ”

щокварталу
до 30 числа

Відділ сім’ї
адміністрації

36. Розпорядження голови облдержадміністрації від
02.07.2016 № 397-од „Про стан ринку праці та заходи
щодо підвищення реальної заробітної плати в області”

щокварталу
до 30 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

Заступник голови
обласної державної адміністрації

та

молоді

Ю.З.ЮРИК

облдерж

