ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ЗО серпня 2017 року

м. Тернопіль

№ 509-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на вересень 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 вересень 2017 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи гкибіасти на заступників голови
обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
30.08.2017 № 509-од
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на вересень 2017 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
Е

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки збирання ранніх зернових та зернобобових
культур у сільськогосподарських підприємствах області та
завдання щодо проведення посіву озимих культур під урожай
2018 року;
2) про стан погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат в області;
3) про підсумки літнього оздоровлення дітей у 2017 році;
4) про готовність житлово-комунального господарства та
соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період
2017/2018 року

27
вересня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

керівництво області

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

2.

Урочисте відкриття меморіальної дошки пам’яті першого
Почесного Консула України в м.Познані Республіки Польща
Лукаша Горовського ( с.Цигани Борщівського району)
Регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та
сучасної патріотичної пісні “Дзвони Лисоні”

1 вересня

3 вересня

3.

Проведення свята замку в с. Підзамочок Бучацького району

3 вересня

4.

Обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль
„Дивоцвіт”
Українсько-польський
літературно-мистецький
форум
“Діалог двох культур”
Проведення свята замку в м. Чорткові

3 вересня

5.
6.

4-7 вересня
9 вересня

7.

Заходи з нагоди третьої річниці створення 44-ї окремої
артилерійської бригади

9 вересня

8.

Заходи щодо відзначення 125-ї річниці від дня народження
Йосипа Сліпого

9 вересня

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
обласної державної адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
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

з
9.
10.
11.

Всеукраїнський
фольклорно-мистецький
фестиваль 9-10 вересня
“Боргцівська вишиванка”
Урочисті заходи до 140-річчя від дня народження Олени 15 вересня
Кульчицької (уродженки м. Бережани)
16-17
IX Всеукраїнське військове паломництво до чудотворної
вересня
ікони Зарваницької Божої Матері

12.

Дитячо -юнацький фестиваль-конкурс „Мистецький вулик”

17 вересня

13.

17-24
вересня

14.

Всеукраїнський
фестиваль
театральних
колективів
“Тернопільські театральні вечори. Дебют”, присвячений
130-річчю від дня народження Леся Курбаса
Фестиваль трипільської культури „Вертеба”

15.

Проведення свята замку в с. Токи Підволочиського району

16.

Заходи щодо організації та проведення Дня усиновлення
дітей
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
День знань

1 вересня

День нотаріату

2 вересня

День підприємця

4 вересня

Міжнародний день грамотності

8 вересня

17.

23,24
вересня
ЗО вересня
29 -ЗО
вересня

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

облдерж
облдерж
дітей

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
Г оловне
територіальне
управління
юстиції у Тернопільській області
департамент економічного розвитку та
торгівлі облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
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Міжнародний день солідарності журналістів

8 вересня

День українського кіно

9 вересня

День фізичної культури та спорту

9 вересня

День фармацевтичного працівника

16 вересня

День рятівника

17 вересня

День працівників лісу

17 вересня

Міжнародний день миру

21 вересня

Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня

День партизанської слави

22 вересня

День вихователя і всіх дошкільних працівників

27 вересня

Всесвітній день туризму

27 вересня

Всесвітній день бібліотек

ЗО вересня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
Тернопільське
обласне
управління
лісового та мисливського господарства
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
відділ туризму облдержадміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж
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IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови
облдержадміністрації
1.
2.

3.

Нарада
із
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з питань
стану тваринницької галузі
Участь
заступника
голови
керівника
апарату
облдержадміністрації в
програмі семінарів-тренінгів в
м. Варшава, Республіка Польща
Робоча зустріч голови облдержадміністрації з Почесним
консулом Австрії у м.Львові Мальським М.М.

4 вересня

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

4-8 вересня

міжнародного
управління
фандрайзингу
співробітництва
та
облдержадміністрації
міжнародного
управління
фандрайзингу
співробітництва
та
облдержадміністрації
міжнародного
управління
фандрайзингу
співробітництва
та
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

5 вересня

4.

Участь в XXVII Економічному Форумі (м. Криниця-Здруй,
Малопольське воєводство Республіки Польща)

5-7 вересня

5.

Тренінг на тему: „Стандарт до якості обслуговування у
центрах надання адміністративних послуг: поведінка
керівника у конфліктних ситуаціях» за підтримки Програми
ШАГО „Лідерство в економічному врядуванні”
Забезпечення участі делегації Литовських капеланів у
IX Всеукраїнському військовому паломництві до чудотворної
ікони Зарваницької Божої Матері
Участь в VI Конгресі ініціатив Східної Європи (м. Люблін,
Республіка Польща)

7 вересня

Семінар
на
тему:
„Надання
соціальних
послуг
демобілізованим учасникам антитерористичної операції”

26 вересня

6.

7.

8.

16-17
вересня
2 5 -2 6
вересня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації
управління
співробітництва
та
облдержадміністрації
обласний центр зайнятості

міжнародного
фандрайзингу
міжнародного
фандрайзингу
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Зустріч із директором Офісу зв’язку НАТО в Україні
Александером Вінніковим

28 вересня

10. Семінар на тему: „Співробітництво Україна НАТО за
підтримки Громадської Ліги Україна-НАТО та Офісу зв’язку
НАТО в Україні”
11. Нарада з питань проведення енергетичного аудиту
бюджетних установ та організацій в області

28 вересня

12. Засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до об’єктів соціального
та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній
державній адміністрації
13. Засідання робочої групи з питань встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації
14. Засідання комісії з питань контролю за розрахунками за
спожиті енергоносії

II декада

9.

регіональної
ради
підприємців
при
15. Засідання
облдержадміністрації
16. Нарада з питань експлуатаційного утримання вуличнодорожньої мережі області
17. Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації

II декада

II декада
III декада

III декада
щовівторка

протягом
місяця

управління
міжнародного
співробітництва
та
.фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
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18. Командно-штабні навчання щодо виконання вимог законів та
інших нормативно-правових актів з питань цивільного
захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності
аварійно-рятувальної
служби
у
Збаразькому
і
Підволочиському районах області
19. Засідання ліцензійної комісії з питань видачі ліцензій на
здійснення господарської діяльності по наданню послуг
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення
суб’єктами господарювання
20. Засідання територіальної комісії з питань узгодження
заборгованості з різниці в тарифах
21. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
його заступниками (згідно з окремим графіком)
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
22. „Гаряча
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
23. Засідання науково-методичної ради держархіву області
24. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
облдержадміністрації
25. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

протягом
місяця

управління з питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

протягом
місяця

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

протягом
місяця

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
державний архів області

протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця
протягом
місяця
щомісяця

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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департамент
соціального
захисту
при •
робочої групи щодо розподілу субвенцій з
26. Засідання
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво надходженні населення облдержадміністрації
заяв
(придбання) житла для 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
департамент
соціального
захисту
при
27. Засідання ради учасників антитерористичної операції при
необхідності населення облдержадміністрації
обласній державній адміністрації
департамент
соціального
захисту
при
28. Засідання комісії по встановленню статусу учасниканеобхідності населення облдержадміністрації
добровольця антитерористичної операції
V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування

1.

Вивчення діяльності Шумської районної державної
адміністрації щодо контролю за здійсненням виконавчими
органами
місцевого
самоврядування
делегованих
повноважень органів виконавчої влади

II декада

структурні
підрозділи
облдержадміністрації

апарату

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

1.

2.

Засідання колегії управління містобудування та архітектури
облдержадміністрації з порядком денним:
- про стан розроблення Схеми планування території
Тернопільської області
Виїзне засідання колегії департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи установ та закладів системи
соціального захисту населення області у першому

28 вересня

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

28 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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півріччі 2017 року;
2) про стан призначення субсидій та здійснення заходів для
проведення монетизації субсидій управліннями соціального
захисту населення області;
3) про стан готовності установ соціального захисту населення
до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року
3. Засідання колегії державного архіву області з порядком
денним:
1) про стан і обсяг документів НАФ, що зберігаються в
архівних
підрозділах,
підприємствах,
установах
та
організаціях понад встановлені терміни;
2) про роботу державного архіву області та архівних установ
зі зверненнями громадян та співпраці із засобами масової
інформації
4. Засідання колегії відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації
з порядком денним:
1) про підсумки проведення оздоровчого сезону
5. Засідання колегії департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про забезпечення цукрової галузі області сировиною та
готовність заводів до сезону цукровиробництва в 2017 році;
2) про попередні підсумки збирання ранніх зернових та
зернобобових культур у 2017 році;
3) про стан виконавської дисципліни в департаменті
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
за
перше півріччя 2017 року
колегії
служби
у
справах
дітей
6. Засідання
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан виконання органами місцевого самоврядування

28 вересня

державного архіву області

І декада

відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

II декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

III декада

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей
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делегованих повноважень з питань захисту прав дітей;
2) про стан виконання Закону України “Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи для дітей”;
3) про соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, які
виховуються в інтернатних закладах;
4) про стан виконавської дисципліни служб у справах дітей
щодо виконання завдань, визначених актами Президента
України,
Кабінету
Міністрів
України,
голови
облдержадміністрації з питань соціально-правового захисту
прав дітей
7. Засідання колегії департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан виконання у першому півріччі 2017 року плану
заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року;
2) про підсумки роботи промислового комплексу області за
першому півріччя 2017 року та перспективи розвитку;
3) про здійснення державних закупівель у системі
„Прозорро”;
4) про стан кадрової роботи та дотримання вимог
антикорупційного законодавства

III
декада

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

VII. Робота з кадрами
1.

Навчання працівників апарату облдержадміністрації

в Тернопільському регіональному центрі
2. Навчання
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

27 вересня

Боне І.В., відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
Тернопільський
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення
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кваліфікації
працівників
органів
державної влади, оргаців місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій

органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
- працівників служби управління персоналом структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, апаратів
обласної та районних державних адміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення;
- спеціалістів з питань соціальної роботи об’єднаних
територіальних громад області;
працівників
районних
державних
адміністрацій,
відповідальних за роботу з об’єднаннями громадян та
інформаційну діяльність, працівників управління з питань
внутрішньої політики, релігій та національностей обласної
державної адміністрації;
- керівників та спеціалістів структурних підрозділів районних
державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, відповідальних за координацію
роботи підприємств та установ транспортної та дорожньої
інфраструктури

19 вересня

20 вересня
26 вересня

28 вересня

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

Вивчення роботи та надання методичної допомоги
управлінню капітального будівництва облдержадміністрації

II
декада

структурні
підрозділи
облдержадміністрації

апарату
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2.

Перевірка
служб
у справах дітей Монастирської,
Кременецької,
Шумської,
Заліщицької,
Борщівської,
Лановецької, Гусятинської, Підгаєцької, Бережанської
райдержадміністрації з метою аналізу стану соціальноправового захисту дітей

протягом
місяця

служба у справах
адміністрації

дітей

облдерж

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

1.

2.

3.

Назва документа
Виписка з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 09.02Л 998 № 5 п.З “Про стан розрахунків та погашення
заборгованості за спожиті теплову, електричну енергію та
природний газ”
Витяг з протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань
протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств від 08.11.2011 № 13 п.2.1.,2.7 (надавати
інформацію про підприємства, що мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави, займають
монопольне становище на відповідному ринку, або
підприємства, у статутному капіталі яких державна частка
перевищує 25 відсотків; активізувати діяльність у сфері
протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.09.1999
№ 926-р “Про подолання напруженості на вітчизняному
ринку паливно-енергетичних
ресурсів і своєчасного
запобігання виникненню кризових ситуацій”

Дата
виконання
10 вересня

Відповідальний за подання інформації
департамент
облдержадміністрації

фінансів

10 вересня

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

15 вересня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
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Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570
“Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів
з продажу нафти сирої, газового конденсату власного
видобутку і скрапленого газу”
5. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
19.12.2012 № 97 п.6 “Про стан виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, які фінансуються з
місцевих бюджетів”
6 . Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
07.08.2013 № 48 п.7.3 “Рішення з окремих питань (щодо
забезпечення постійного моніторингу тарифів на житловокомунальні послуги)”
7. 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-”
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
“Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”
9. Постанова Верховної Ради України від 02.09.2014
№ 1674-УІІ “Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення”
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2016
№ 10-р “Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції-”
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
“Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
4.

15 вересня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

25 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

Щотижня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

10 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 вересня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

ЗО вересня

10 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 вересня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р “Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”
13. 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”
14. 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. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148
“Деякі питання здійснення патронату над дитиною”
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017
№ 410-р “Про затвердження плану заходів з підготовки
паливно-енергетичного комплексу України до осінньозимового періоду 2017/18 року та його проходження”
17. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 09.08.2017 № 48.7 “Про посилення захисту майнових прав
власників та орендарів земельних ділянок, запобігання
протиправному поглинанню та захопленню підприємств в
аграрному секторі економіки”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 № 52
“Про порядок визначення друкованого засобу масової
інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до
суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання(перебування) яких невідоме”

15 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 вересня
5 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

15 вересня
30 вересня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

1 жовтня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

15

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306
“Про затвердження Порядку формування державного
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів”
20. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 23.04.2014 № 23 п.7.4 Рішення з окремих питань: вживати
заходів до забезпечення підвідомчих їм підприємств, установ
та організацій інформаційним бюлетенем “Офіційний вісник
України”
21. 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”
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017
№ 352-р “Деякі питання медичного забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу
та поліцейських, які беруть участь в антитерористичній
операції”
23. 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”
від 12.09.2016
24. Доручення голови облдержадміністрації
№ 79 “Про забезпечення контролю за проведенням
ремонтних робіт”

15 вересня

управління
освіти
облдержадміністрації

25 вересня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

30 вересня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

24 вересня

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

постійно

5 вересня

і

та

науки

молоді

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

16

ю
00

25. Доручення голови облдержадміністрації від 01.02.2017 № 9
“Про проведення ярмаркових заходів у місті Тернополі та
області”
26. Доручення голови облдержадміністрації від 07.08.2017 №59
“Щодо покращення діяльності спиртової галузі в області”
27. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.2016
№ 356-од “Про обмеження руху великотоннажного
автомобільного транспорту”
Доручення голови облдержадміністрації від 27.07.2016 № 63
“Про функціонування мобільних груп з контролю за рухом
великовагових та великогабаритних транспортних засобів”
29. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.2017
№ 335-од “Про відзначення в області 26-ї річниці
незалежності України та Дня Державного Прапора України”
ЗО. Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.2015
№ 314-од “Про заходи щодо медичної, психологічної,
професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції””
31. 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”
32. Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.06.2017
№ 241-од “Про підсумки проходження осінньо-зимового
періоду 2016/2017 року та завдання з підготовки об'єктів
житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної
сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року”

5 вересня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

5 вересня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

5 вересня

5 вересня

6 вересня

10 вересня

10 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 вересня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

17

33. Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.05.2017
№ 326-од “Про організацію літнього оздоровлення та
відпочинку дітей у 2017 році”
34. Доручення голови облдержадміністрації від 09.06.2017 №46
“Про ліквідацію вогнищ розповсюдження борщівника
Сосновського на території області”
35. Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.07.2017
№ 417-од “Про організацію в області призову громадян
України на строкову військову службу до Національної
гвардії України в серпні 2017 року”
36. Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.07.2017
№ 420-од “Про організацію проведення в області операції
“Урожай-2017”
37. Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.05.2016
№ 274-од “ Про застосування електронної системи закупівель
товарів, робіт і послуг”
38. 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 ”
39. Розпорядження голови облдержадміністрації від 16.03.2016
№ 147-од “Про організацію проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації державної регіональної
політики ”
40. Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.04.2017
№ 258-од “Про проведення Днів Японії в Тернопільській
області”

15 вересня

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

15 вересня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

15 вересня

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

15 вересня

молоді

20 вересня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

20 вересня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 вересня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

20 вересня

управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації

18

41. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.07.2015
№ 392-од “Про організацію моніторингу соціальноекономічних показників розвитку області”
42. Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.04.2017
№ 188-од “Про реформування бібліотечної системи області ”
43. Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.2017
№ 334-од “Про інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України у 2017 році”
44. Доручення голови облдержадміністрації від 04.08.2016 №67
“Про координацію діяльності органів виконавчої влади
області та взаємодію з громадськістю з питань здійснення
контролю у сфері охорони довкілля та використання
природних ресурсів”
45. 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”

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

20 вересня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

25 вересня

управління
культури
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

25 вересня

ЗО вересня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

ЗО вересня

та

молоді

7Т

І.В.ВОНС

