ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ЗІ травня 2017 року

м. Тернопіль

№ 328-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на червень 2017 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 17 листопада 2014 року № 545-од:
1. Затвердити
план роботи
обласної державної
адміністрації
на червень 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.БАРІІА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
31.05.2017 № 328-од
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на червень 2017 року
№
з/п

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан забезпечення земельними ділянками учасників
АТО та членів їх сімей в області;
2) 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 перше півріччя 2017 року

21
червня

Головне управління Держгеокадастру у
Тернопільській області
відділ контролю апарату
державної адміністрації

обласної

II. Сесія обласної ради
L

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

заступники голови облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.

2.

Обласний марафон «3 турботою про дитину» (в рамках
відзначення Міжнародного дня захисту дітей)
Заходи з нагоди Дня журналіста

3.

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина»

4.

Дитячо-юнацька
військово-патріотична
гра
«Сокіл»
(«Джура»)
Форум індустрії гостинності: «Форум Гостинності».

5.
6.

7.
8.

Обласне свято народних ремесел, фольклору та хореографії
«Тернопільські обереги»
Національно-патріотична програма для молоді «Дух нашої
давнини»
Заходи, пов’язані із Днем Скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні

9.

«Парад випускників - 2017»

10.

Заходи з нагоди Дня молоді в області

1

червня
2
червня
4 -5
червня
12-16
червня
15-17
червня
17-18
червня
18-25
червня
22
червня

24
червня
24-25
червня

служба у справах дітей облдерж
адміністрації
відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації,
Шумська
райдержадмінстрація
управління освіти
і науки облдерж
адміністрації
відділ туризму облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
керівництво облдержадміністрації,
відділ
сім’ї та молоді
облдерж
адміністрації

з
11.

Регіональний фестиваль духовної пісні «Один Бог, один
Народ, одна Україна»

25
червня

12.

Фестиваль «Свято замку» (м. Скалат Підволочиського
району)
Обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль
«Дивосвіт»

25
червня
28
червня

Творчий звіт Тернопільського академічного обласного
драматичного театру ім. Т.Шевченка, присвячений Дню
Конституції України
Урочисті збори громадськості та святковий концерт,
присвячені 21-й річниці Конституції України

28
червня

16.

Заходи, приурочені 76-й річниці проголошення Акта
відновлення Української Держави у м. Львів ЗО червня
1941 року.

ЗО
червня

17.

Організація оздоровчих змін в дитячих оздоровчих закладах
області
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:

протягом
місяця

13.

14.

15.

18.

Міжнародний день захисту дітей
День працівників водного господарства
День працівників місцевої промисловості

28
червня

1
червня
4
червня
4
червня

управління
культури
облдерж
адміністрації,
Підгаєцька
райдержадмінстрація
відділ туризму облдержадміністрації,
Підволочиська райдержадміністрація
управління
культури
облдерж
адміністрації,
Чортківська
райдержадмінстрація
управління
культури
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей;
культури облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації

служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
обласне управління водних ресурсів
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

День господарських судів України

Зіслання Святого Духа
Всесвітній день охорони навколишнього середовища
День журналіста
День медичного працівника
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

День державної служби
Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і
їх незаконним розповсюджуванням

День молоді
День Конституції України

4
червня

4
червня
5
червня
6
червня
18
червня
22
червня
23
червня
26
червня

26
червня
28
червня

відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

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

1.

Семінар на тему: «Підвищення соціальної відповідальності
бізнесу - запорука зростання занятості»
Конференція щодо налагодження діалогу між бізнесом і
владою
Нарада з питань підготовки спортивних споруд та
проведення XXVII обласних сільських спортивних ігор
Тернопільщини у м. Скалат Підволочиського району
Нарада щодо залучення наявних резервів додаткових
надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів
Спільна нарада за участю представників департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з
питань формування балансів попиту і пропозиції основних
продуктів харчування на червень 2017 року
Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Засідання атестаційної комісії для присвоєння категорії
тренерам-викладачам
Засідання
регіональної
ради
підприємців
при
облдержадміністрації
Засідання обласної комісії з контролю за розрахунками за
спожиті енергоносії

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

III
декада

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

08
червня
13
червня
І
декада

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

II
декада
II
декада

Головне
управління
ДФС
у
Тернопільській області
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

II
декада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

II
декада
ІІ-ІІІ
декада
III
декада

управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації

обласний центр зайнятості

11. Засідання робочої групи з питань встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації
12. Засідання обласної комісії з розгляду питань пов’язаних із
встановленням статусу учасника війни
13. Засідання
ради
національно-культурних
товариств
національних меншин при облдержадміністрації
14. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
облдержадміністрації
15. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
16. Засідання обласної комісії з контролю за діяльністю суб’єктів
господарської діяльності, які займаються операціями з
брухтом чорних та кольорових металів
17. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
його заступниками (згідно з окремим графіком)
18. «Гаряча
лінія»
жителів
області
з
керівництвом
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
19. Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності
надання дозволів на право користування пільгами з
оподаткування підприємствам громадських організацій
інвалідів області

III
декада
III
декада
III
декада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
при
департамент
соціального
захисту
надходженні населення облдержадміністрації
заяв
протягом
департамент економічного розвитку і
місяця по
торгівлі облдержадміністрації
мірі
необхідності
по мірі
департамент економічного розвитку і
надходження торгівлі облдержадміністрації
документів
протягом
відділ роботи із зверненнями громадян
місяця
апарату облдержадміністрації
протягом
відділ роботи із зверненнями громадян
місяця
апарату облдержадміністрації
при
департамент
соціального
захисту
надходженні населення облдержадміністрації
звернень

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Не заплановано
VI. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій

1.

2.

3.

4.

Засідання колегії управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації з порядком денним:
- про стан виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 29 серпня 2002 р. №1291 щодо забезпечення
моніторингу реалізації Генеральної схеми планування
території України
Засідання
колегії
відділу
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації з порядком денним:
- про стан підготовки до проведення Дня молоді в області та
ходу проведення оздоровлення і відпочинку дітей
Засідання колегії департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації:
1) про підсумки проведення посіву ярих культур, та
готовність господарств області до проведення жнив;
2) про роботу підприємств переробної та харчової
промисловості за І квартал 2017 року;
3) про стан виконавчої дисципліни в департаменті
агропромислового розвитку облдержадміністрації
Засідання колегії обласного управління лісового і
мисливського господарства з порядком денним:
1) про
стан ведення мисливського
господарства
користувачами мисливських угідь області;
2) про підсумки роботи лісогосподарських підприємств в

ЗО червня

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

22 червня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

та

молоді

І декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

II
Декада

обласне
управління
лісового
мисливського господарства

і

осінньо-зимовий період 2016/017 року та завдання щодо
забезпечення їх роботи в наступному осінньо-зимовому
періоді
5.

6.

Засідання колегії департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації:
1)
про підсумки реалізації III фази проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду»;
2)
про аналіз роботи «гарячої телефонної лінії» з питань
підтримки мало та середнього підприємництва при
райдержадміністрація
3)
про стан реалізації державної регіональної політики
районними державними адміністраціями та виконавчими
комітетами міських рад міст обласного значення за 2016 рік
Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації:
1) про проведення державної підсумкової атестації учнів
4, 9, 11 класів у 2017 році;
2) про формування професійної компетентності педагогічних
працівників та учнів професійно-технічних навчальних
закладів області;
3) про дотримання вимог Державного стандарту базової і
повної середньої освіти щодо забезпечення викладання
предмету «хімія» в загальноосвітніх навчальних закладах
області

III
декада

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

III
декада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

VII. Робота з кадрами
Навчання в Тернопільському регіональному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
- керівників та спеціалістів місцевих органів державної
виконавчої влади - учасників II туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;
- працівників фінансових управлінь районних державних
адміністрацій, бюджетного відділу департаменту фінансів
обласної державної адміністрації та виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення;
- керівників підрозділів з питань містобудування та
архітектури районних державних адміністрацій, працівників
управління містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення;
- головних бухгалтерів апаратів районних державних
адміністрацій;
працівників юридичних служб апаратів районних
державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної
державної адміністрації та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення;

Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій
8
червня
8
червня

12-16
червня

13
червня
14
червня

- працівників служб у справах дітей районних державних
адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення;
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
- начальників відділів з питань праці управлінь соціального
захисту населення районних державних адміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення;
- працівників, відповідальних за діловодство, архівних
установ, організацій та підприємств всіх форм власності, що
є джерелами формування Національного архівного фонду у
зоні комплектування держархіву;
- керівників підрозділів містобудування та архітектури
районних державних адміністрацій, працівників управління
містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації та виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення

15
червня
21
червня
26
червня
26
червня

ЗО
червня

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

2.

3.

Вивчення роботи та надання методичної допомоги апарату
Бучацької райдержадміністрації
Командно-штабні навчання з органам и управління тери торіальн ої
підсистем и ЄДС ЦЗ в області з визначення стану готовності до
вирішення завдань цивільного захисту в мирний час та в
особливий період в області
Проведення внутрішнього фінансового аудиту діяльності
Заліщицької райдержадміністрації

29
червня
12-16
червня

структурні
підрозділи
апарату
облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

протягом
місяця

сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації

4.

Перевірка роботи та надання методичної допомоги службам у
справах
дітей
Кременецької
та
Шумської
райдержадміністрацій

протягом
місяця

служба у справах
адміністрації

дітей

облдерж

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

1.

2.

3.

4.

Назва документа
Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.05.2009
№ 343-од «Про запровадження спеціального моніторингу
погашення державними і комунальними підприємствами,
установами та організаціями заборгованості із заробітної
плати, страхових внесків до Пенсійного фонду та
обов’язкових платежів до державних та місцевих бюджетів»
Доручення голови облдержадміністрації від 12.09.2016 № 79
«Про забезпечення контролю за проведенням ремонтних
робіт»
Доручення голови облдержадміністрації від 01.02.2017 № 9
«Про проведення ярмаркових заходів у місті Тернополі та
області»
Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017
№ 115-од «Про організацію в області призову громадян
України чоловічої статі на строкову військову службу в
травні - червні 2017 року»

Дата
виконання
постійно

5 червня

5 червня

5 червня

Відповідальний за подання інформації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації

5.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 04.04.2017
№ 174-од «Про заходи в області у зв'язку з 80-ми
роковинами Великого терору - масових політичних репресій
1937-1938 років в Україні»
6 . Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.2015
№ 314-од «Про заходи щодо медичної, психологічної,
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції»
7. 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»
8. Доручення голови облдержадміністрації від 31.01.2017 № 46
«Про створення опорних навчальних закладів»
9. Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.05.2016
№ 274-од «Про застосування електронної системи закупівель
товарів, робіт і послуг»
10. Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.04.2017
№ 258-од «Про проведення Днів Японії в Тернопільській
області»

11. Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.07.2014
№ 258-од «Про соціальне забезпечення громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів
проведення анти терористичної операції»
12. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.07.2015
№ 392-од «Про організацію моніторингу соціальноекономічних показників розвитку області»

10 червня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 червня

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

20 червня

20 червня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

20 червня

управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в області

20 червня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

13. Розпорядження голови облдержадміністрації від 16.03.2016
№ 147-од «Про організацію проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації державної регіональної
політики»
14. Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.04.2017
№ 188-од «Про реформування бібліотечної системи області»
15. Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.04.2016
№ 235-од «Про затвердження заходів з реалізації в області
Національної стратегії у сфері прав людини на період до
2020 року»
16. Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.05.2017
№ 284-од «Про забезпечення експлуатаційного утримання
вулично-дорожньої мережі області»
17. 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 2016/2017 року та його
проходження»
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015
№ 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників антитерористичної операції»
19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2016
№ 10-р «Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції»
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017
№ 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»

20 червня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

25 червня

управління
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
облдержадміністрації

30 червня

ЗО червня

5 червня

культури
та

молоді

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації

10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 червня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 «Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку»
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015
№ 1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на
2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015
році»
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
«Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»
24. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р «Про затвердження плану невідкладних заходів
погашення заборгованості із заробітної плати»
25. Указ Президента України від 15.05.2017 № 132
«Про відзначення 26-ї річниці незалежності України»
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016
№ 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з
числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній
операції, та потребують поліпшення житлових умов»
27. 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»

15 червня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

15 червня

управління
охорони
облдержадміністрації

15 червня

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 червня

15 червня

25 червня

25 червня

здоров’я

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

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017
№ 308-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції вдосконалення інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік»
29. Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014
№ 1674-VII «Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення»
ЗО. 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»

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

25 червня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

30 червня

управління
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

30 червня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

та

молоді

/Л

І.В.ВОНС

