ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З ПО РЯД Ж Е Н НЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 29 вересня 2017 року

м. Тернопіль

№ 606-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на IV 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 IV квартал 2017 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
обласної державної адміністрації згідно з розподртом обов’язків.
Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
29.09.2017

№606-оп

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на IV квартал 2017 року
№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації

Е
2.

3.

4.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
Про діяльність закладів культури області в умовах
адміністративно-територіальної реформи
Про звіт голови районної державної адміністрації (за
окремим погодженням) по забезпеченню виконання
Закону України „Про звернення громадян”, Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008
„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування”
Про стан роботи щодо соціально-правового захисту
дітей, профілактики правопорушень та злочинності у
дитячому середовищі
Про стан розрахунків споживачів області за використані
в 2017 році енергоносії

жовтень
жовтень

управління
'культури
облдерж
адміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

жовтень

служба у справах
адміністрації

дітей

облдерж

листопад

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
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5.

6.
7.

8.

9.

1.

1.

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 період роботи з червня по
листопад 2017 року
Про проект обласного бюджету на 2018 рік

листопад

Про підсумки виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 04 серпня 2014
року № 304-од „Про організацію виконання обласної
цільової соціальної програми протидії захворюванню на
туберкульоз на 2013-2016 роки”
Про стан виконання мобілізаційних планів структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, районних
державних
адміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, які
залучаються до виконання мобілізаційних завдань
(замовлень)
Про план роботи облдержадміністрації на 2018 рік

грудень

грудень

відділ контролю
адміністрації

апарату

облдерж

департамент
фінансів
облдерж
адміністрації
управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

грудень

відділ мобілізаційної роботи
облдержадміністрації

апарату

грудень

організаційний відділ апарату облдерж
адміністрації

II. Сесія обласної юади
заступники голови облдержадміністрації
згідно з планом
Сесія обласної ради
роботи обласної згідно з розподілом обов’язків
ради
III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
відділ сім’ї та молоді облдерж
1 жовтня
Обласний дитячий та юнацький конкурс народної пісні
адміністрації
„Соловейко” в рамках Міжнародного фестивалюконкурсу дитячого та молодіжного пісенного мистецтва
„Кришталевий жайвір”

з
4 жовтня

2.

Концерт до Дня Вчителя

3.

Заходи з підготовки та відзначення в області 75-ї
річниці утворення УПА у с. Вишки Козівського району

6-7 жовтня

4.

Тематичний вечір на тему: „Слава і честь вам, борці за
свободу”
(до
75-річчя
створення
Української
Повстанської Армії,
до року
ОУН-УПА на
Тернопі льщині)
Пізнавально-розважальне свято „Ми роду козацького
діти, землі української цвіт” (до Дня українського
козацтва)
Заходи до Дня працівників харчової промисловості

11 жовтня

Заходи з підготовки та відзначення в області 75-ї
річниці утворення УПА у с.Антонівці Шумського
району
Заходи з підготовки та відзначення в області Дня
захисника України

14 жовтня

14 жовтня

10.

Обласний фестиваль української патріотичної пісні
„Червона калина”, присвячений 75-річчю Української
Повстанської Армії
Свято замку в смт Вишнівець Збаразького району

11.

Заходи, приурочені Дню працівників освіти

12.

Фестиваль патріотичної прози та поезії,
образотворчого мистецтва „Свята Покрова”

5.

6.
7.

8.

9.

12 жовтня

управління
адміністрації

12 жовтня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

14 жовтня

14 жовтня
жовтень

творів

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

жовтень

культури

облдерж

управління культури, відділ туризму
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
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13.

Заходи, присвячені 73-й річниці визволення України від
фашистських загарбників

жовтень

14.

Творчий звіт мистецьких колективів Лановецького
району з нагоди проголошення Західноукраїнської
Народної Республіки

1 листопада

15.

Заходи до 145-ї річниці від дня народження Богдана
Лепкого
Культурно-мистецькі заходи, присвячені Дню Гідності
та Свободи

3-4 листопада

17.

Заходи з нагоди вшанування пам’яті жертв голодоморів
та політичних репресій

листопад

18.

Заходи, присвячені 99-й річниці проголошення
Західноукраїнської Народної Республіки

листопад

19.

Поетично-пізнавальне свято „Слово рідне, мудре і
прадавнє” (до Дня української писемності та мови)
Заходи в навчальних закладах області з нагоди
відзначення Дня української писемності та мови

листопад

16.

20.

21 листопада

листопад

керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдерж
адміністрації,
Лановецька
райдержадміністрація
управління
культури
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
райдержадміністрацїї,
виконкоми
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської
міських рад
керівництво
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, управління з
питань внутрішньої політики, релігій
та
національностей
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації
управління культури, освіти і науки
облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
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21.

Концерт з нагоди дня Збройних Сил України

5 грудня

управління
адміністрації

22.

Концерт до Дня місцевого самоврядування

7 грудня

23.

Концерт „А хто Миколая любить”

19 грудня

24.

Творчий звіт мистецьких колективів Теребовлянського
району, присвячений Дню Збройних Сил України

грудень

25.

Засвічення „Новорічної ялинки - 2018”. Різдвяноноворічні заходи

грудень

26.

Заходи у навчальних закладах області до відзначення
свята Миколая та Нового року

грудень

керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдерж
адміністрації,
Теребовлянська
райдержадміністрація
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

27.

Урочистості з нагоди відзначення 26-ї
Всеукраїнського референдуму за Незалежність

грудень

28.

Відзначення професійних свят та пам’ятних дат

річниці

протягом кварталу

культури

облдерж

Управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних
органів влади вищого рівня

IV. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади
1.

Проведення
внутрішнього
фінансового
діяльності Підгаєцької райдержадміністрації

аудиту

жовтень

сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Перевірка
діяльності
районних
державних
адміністрацій:
- Зборівської;
- Тернопільської;
- Лановецької
Контроль за проведенням та надання методичної
допомоги з питань технічної інвентаризації захисних
споруд цивільного захисту в області
Надання практичної та методичної допомоги органам
місцевого самоврядування щодо виконання делегованих
повноважень стосовно соціально-правового захисту
дітей
Організаційно-методична допомога органам місцевого
самоврядування з питань виготовлення проектної
документації на реконструкцію об’єктів будівельної
галузі
Розгляд питання щодо забезпечення відшкодування
коштів з місцевих бюджетів на здійснення пільгових
перевезень
Проведення перевірок умов утримання і виховання
дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, спеціальних установах і
закладах соціального захисту для дітей усіх форм
власності,
сім’ях опікунів та піклувальників,
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу
Надання методичної і практичної допомоги органам
місцевого самоврядування з питань розроблення
місцевих програм з підтримки населення щодо заходів з
енергозбереження

жовтень
листопад
грудень
протягом кварталу

протягом кварталу

організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
спільно
з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
служба у справах дітей облдерж
адміністрації

протягом кварталу

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

протягом кварталу

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

протягом кварталу

протягом кварталу

та

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Контроль за виконанням показників доходної частини
протягом кварталу
обласного бюджету, бюджетів районів, міст Тернополя,
Бережан, Кременця та Чорткова
Організація виїзних днів прийому громадян за місцем протягом кварталу
проживання головою та заступниками голови (за окремим графіком)
облдержадміністрації
Організація взаємодії місцевих органів виконавчої
протягом кварталу
влади з органами місцевого самоврядування щодо
виконання заходів мобілізаційної роботи
Контроль за виконанням Програми захисту населення і протягом кварталу
територій
області
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного
характеру
на
2014-2017 роки
Контроль за виконанням Програми організації
протягом кварталу
рятування людей на водних об’єктах області на
2015-2019 роки
Надання практичної допомоги з організації роботи із
протягом кварталу
зверненнями
громадян
органам
місцевого
самоврядування
Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих протягом кварталу
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з (за окремим графіком)
питань роботи органів місцевого самоврядування,
життєдіяльності територій

департамент
адміністрації

фінансів

облдерж

відділ
роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдерж
адміністрації
відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
відповідальні працівники структурних
підрозділів облдержадміністрації (за
галузевим принципом)

V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації
1.

2.

Нарада з керівниками апаратів районних державних
адміністрацій з питань взаємодії обласної державної
адміністрації з райдержадміністраціями
Виставка Тернопільського осередку Національної
спілки майстрів народного мистецтва України

3 жовтня

організаційний
відділ
облдержадміністрації

3 жовтня

управління
адміністрації

культури

апарату

облдерж
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3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Інструктивно-методична нарада на тему:
„Адаптація
та модифікація навчального матеріалу при інклюзії”
Нарада спільно з управлінням Держпраці в області з
питань охорони праці, запобігання виробничому
травматизму у сільськогосподарських підприємствах в
період проведення осінньо-польових робіт
Науково-практична конференція на тему: „Актуальні
питання патології за умов дії надзвичайних факторів на
організм”
Нарада з директорами дитячо-юнацьких спортивних
шкіл з питань залучення молоді до занять спортом
Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань розвитку тваринницької галузі
Організація та проведення молодіжного табору в
с.Бишки Козівського району
Заходи до Дня працівників харчової промисловості
Обласне
літературно-мистецьке
свято
„Луни
повстанського краю” (в рамках свята відкриття
пам’ятного знаку загиблим воїнам Української
Повстанської Армії)
Науково-практична конференція на тему: „Актуальні
питання медичної та фізичної реабілітації”
Науково-практична конференція за участю міжнародних
фахівців на тему: „Медико-соціальні проблеми дитячого
віку”
Обласний семінар на тему: „Критичне мислення як
здоров’язбережувальна
компетентність
педагогів:
психолого-педагогічний аспект”

4 жовтня
5 жовтня

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

5 жовтня

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

6 жовтня

управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

6 жовтня,
3 листопада,
5 грудня
8 жовтня
12 жовтня
14 жовтня

19-20 жовтня
26-27 жовтня

27 жовтня

відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації
управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації
управління освіти
адміністрації

і науки облдерж
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

Семінар на тему: „Підвищення рівня професійного
розвитку педагогів засобами сучасних інформаційнокомінікаційних технологій”
Заходи з нагоди Дня автомобіліста і дорожника

28 жовтня

управління освіти
адміністрації

29 жовтня

Обласний семінар на тему: „Національно-патріотичне
виховання учнівської молоді засобами екологонатуралістичної творчості”
Нарада з державними реєстраторами з питань
обговорення нововведень у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
юридичних, фізичних осіб - підприємців
Виїзні наради з питань готовності галузі тваринництва
до зимовостійливого утримання тварин та реалізації
інвестиційних проектів у цій сфері
Нарада з питань збирання пізніх культур та завершення
посіву озимих культур
Нарада з керівниками державних підприємств
„Укрспирт” щодо закупівлі і переробки сировини
Організація та проведення учнівського інтелектуального
фестивалю „Вундеркінд”
Розгляд та погодження районних (міських) програм
соціально-економічного та культурного розвитку на
2018 рік та проектів планів соціально-економічного
розвитку об’єднаних територіальних громад
Засідання робочої групи з розробки проекту програми
соціально-економічного та культурного розвитку
Тернопільської області на 2018 рік
Обласний конкурс на кращу фотографію на тему: „Моя
Україно”

31 жовтня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

і науки облдерж

І декада жовтня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

І-ІІ декади жовтня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада жовтня

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

III декада жовтня
III декада жовтня
III декада жовтня

III декада жовтня

жовтень

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління освіти
адміністрації

і науки облдерж
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25.
26.

27.

28.
29.

ЗО.
31.

32.

33.

34.

Обласний семінар керівників гуртків з інформатики та
інформаційно-комунікаційних технологій
Вечір-зустріч із воїнами антитерористичної операції
„Героїв стежина - від батька до сина” (до Дня захисника
України)
Літературно-мистецький вечір „Г еній українського
образотворення” до 135-річчя від дня народження
М.Бойчука, українського художника-монументаліста,
живописця, графіка
Виставка „Літопис мужності і звитяги” (до 75-ої річниці
створення Української Повстанської Армії)
Виставка „Син Золотого Поділля” (до 145-ої річниці з
часу народження відомого письменника Богдана
Лепкого)
Всеукраїнський семінар-практикум голів методичних
об’єднань з радіоконструювання
Засідання обласної видавничої ради Тернопільської
облдержадміністрації та Тернопільської обласної ради
Перевірка організації роботи:
- управління житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації;
- сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації;
- управління з питань цивільного захисту населення
облдержадміністрації
Методична конференція викладачів вокально-хорових
відділів початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів області
Заходи з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та
зв’язку

жовтень
жовтень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

жовтень

управління
адміністрації

культури

облдерж

жовтень

управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

культури

облдерж

жовтень

жовтень
жовтень

жовтень
листопад
грудень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації
спільно
з
структурними підрозділами апарату
облдержадміністрації

8 листопада

управління
адміністрації

культури

облдерж

16 листопада

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
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35.

Заходи до Дня працівників сільського господарства

36.

Нарада з питань проведення спортивно-масових заходів
17 листопада
до дня Святого Миколая
Методична
конференція
викладачів
музично22 листопада
теоретичних дисциплін початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів області
Регіональна науково-практична конференція за участю
23-24 листопада
міжнародних фахівців на тему: „Сучасна освіта та
медицина: теорія, практика, інновації”
Організація та проведення реколекцій у с. Зарваниця
24-26 листопада
Теребовлянського району для християнської молоді на
тему: „Християнська сім’я - основа українського
народу”
Проведення командно-штабного навчання з органами І-ІІ декади листопада
управління територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту щодо виконання завдань у
складних погодних умовах осінньо-зимового періоду
Вечір скорботи „Пекучий попіл” (до 85-ї річниці
листопад
Голодомору в Україні 1932-1933 рр.)
Молодіжна конференція на тему: „Богдан Лепкий:
листопад
дорогами життя і творчості” (до 145-річчя від дня
народження українського письменника)
Проведення
книжково-ілюстративної
виставки
листопад
„Західноукраїнська Народна Республіка: звитяга,
трагедія,
подвиг...”
(до
річниці
утворення
Західноукраїнської Народної Республіки)
Обласний семінар-практикум керівників музеїв закладів
листопад
освіти
Обласний конкурс юних інформатиків, аматорів
листопад
комп’ютерної техніки

и>
00

37.

39.

40.

41.
42.

43.

44.
45.

17 листопада

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації
відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

управління з питань
захисту
населення
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації

облдерж

цивільного
облдерж

культури

облдерж

культури

облдерж

культури

облдерж

управління освіти
адміністрації
управління освіти
адміністрації

і науки облдерж
і науки облдерж
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46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.
53.

54.

55.
56.
57.

Цикл семінарів для працівників органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади з питань
реалізації Закону України „Про засади регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”
Проведення внутрішнього фінансового аудиту в
управлінні
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
Організація і проведення в області XVIII Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика
Проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів
Інструктивно-методичні наради з питань реєстрації
учасників пробного тестування та реєстрації на
зовнішнє незалежне оцінювання у 2018 році
Методична конференція викладачів відділів духових та
ударних інструментів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів області
Благодійні акції для дітей, які проживають в
інтернатних закладах області: „3 турботою про дитину”
Організація та проведення благодійної акції з нагоди
свята Миколая для дітей соціально-незахищених
категорій
Нарада з головними інженерами управлінь (відділів)
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань охорони праці
Організація та проведення благодійних акцій для мало
забезпечених сімей в області: „Від Миколая до Різдва”
VII
Міжнародний
мовно-літературний
конкурс
учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка
Підсумкова обласна учнівська конференція на тему:
„Рідний край”

листопад

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

листопад-грудень

сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації

листопад-грудень

управління освіти
адміністрації
управління освіти
адміністрації
управління освіти
адміністрації

листопад-грудень
листопад-грудень

і науки облдерж
і науки облдерж
і науки облдерж

6 грудня

управління
адміністрації

культури

облдерж

15-30 грудня

відділ сім’ї
адміністрації
відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

та

молоді

облдерж

16-19 грудня

І декада грудня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

грудень

відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

грудень
грудень
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Засідання комісії з визначення переліку підприємств
для надання фінансової підтримки через механізм
здешевлення кредитів
Засідання громадської ради при управлінні екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
Засідання робочої групи щодо створення Алеї пам’яті
Героїв України

протягом кварталу

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

протягом кварталу

Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми
Засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху на автомобільному транспорті області

протягом кварталу

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

63.

Засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

протягом кварталу

64.

Проведення засідань експертно-перевірної комісії
державного архіву області
Навчання працівників структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Проведення нарад у режимі відеоконференції з
головами районних державних адміністрацій та
головами об'єднаних територіальних громад

друга і четверта
п’ятниця щомісяця
щомісяця

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

при необхідності

58.

59.
60.

61.

62.

65.
66.

67.

протягом кварталу

щомісяця

щопонеділка
протягом кварталу

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
державний архів області
відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
відділ інформаційно-комп’ютерного
забезпечення
апарату
облдерж
адміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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68.
69.

70.

71.

72.

73.
74.

75.

76.

00

77.

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
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
„РК 020К К 0”
Проведення
засідань
науково-методичної
ради
державного архіву області
Проведення засідань атестаційної комісії з атестації
тренерів
(тренерів-викладачів)
для
присвоєння
кваліфікаційної категорії
Здійснення правової експертизи проектів розпоряджень,
доручень голови облдержадміністрації, договорів,
ініціативних листів
Організаційне забезпечення проведення спортивних
змагань з різних видів спорту
Заходи з підтримки сімей з числа внутрішньо
переміщених
осіб,
учасників
антитерористичної
операції, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу
Надання методичної допомоги Тернопільському
обласному центру соціально-психологічної допомоги
„Родина”

протягом кварталу
протягом кварталу

протягом кварталу

протягом кварталу

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

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом кварталу

державний архів області

протягом кварталу

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації

протягом кварталу

юридичний
відділ
облдержадміністрації

протягом кварталу

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

протягом кварталу

протягом кварталу

та

апарату

обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.
86.

Засідання обласної тимчасової комісії з питань протягом кварталу
погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань,
протягом кварталу
пов’язаних з нагородженням державними нагородами,
відзнаками і почесними званнями України
Виконання робіт з розширення мережі природнопротягом кварталу
заповідного фонду, формування екологічної мережі,
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
Засідання колегій структурних підрозділів обласної протягом кварталу
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
положеннями
про
структурні
підрозділи
облдержадміністрації)
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)
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

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

керівництво
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдерж
адміністрації
організаційний
відділ,
відділ
адміністрування Державного реєстру
виборців
апарату
облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад
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87.

88.

89.
90.
91.

92.

93.

94.
95.

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
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
Надання організаційно-методичної допомоги для
забезпечення організаційно-правових умов соціальноправового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій
за
участю
голови
та
заступників
голови
облдержадміністрації
Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного
веб-сайту облдержадміністрації
Організаційно-методична робота з напрацювання та
підготовки до затвердження обласною радою цільових
галузевих програм

протягом кварталу
(за окремим планом)

керівники структурних
облдержадміністрації

підрозділів

протягом кварталу

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

протягом кварталу

державний архів області

протягом кварталу

відділ туризму облдержадміністрації

протягом кварталу
(за окремим планом)

керівники структурних
облдержадміністрації

підрозділів

протягом кварталу

служба
у
справах
облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ
інформаційної
облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації
заступники
голови
облдерж
адміністрації, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації

протягом кварталу

дітей

діяльності
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96.

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
(за окремим планом)

керівництво
облдержадміністрації,
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації

VI. Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення сесії обласної ради,
розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у IV кварталі 2017 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва документа

Дата виконання

Розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 660-р „Про
затвердження чисельності громадян України, що
підлягають призову на строкову військову службу,
обсягу видатків для проведення призову у жовтнілистопаді 2017 року”
Доручення Президента України від 29.06.2010
№ 1-1/1378 щодо активізації роботи комісій з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та
погашення заборгованості із зарплати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат та щомісячного
оприлюднення в ЗМІ щодо погашення заборгованості із
зарплати
Указ Президента України від 12.06.2013 року
№ 327/2013 „Про невідкладні заходи щодо прискорення
здійснення економічних реформ”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
14.06.2017 № 410-р „Про затвердження плану заходів з
підготовки паливно-енергетичного комплексу України
до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року та його
проходження”

1 жовтня

5 жовтня

Відповідальний
за подання інформації
відділ з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

5 жовтня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

5 жовтня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
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5.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.08.2017 № 550-р „Про затвердження плану заходів
на 2017-2018 роки у зв'язку із 85-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 років в Україні”
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.08.2017 № 560-р „Про затвердження плану заходів
щодо
реалізації
Концепції
розвитку
системи
громадського здоров’я”
7. Виписка з протоколу засідання Кабінету Міністрів
України від 09.02.1998 № 5 п.З „Про стан розрахунків
та погашення заборгованості за спожиті теплову,
електричну енергію та природний газ”
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017
№ 148 „Деякі питання здійснення патронату над
дитиною”
9. 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”
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
03.09.2014 № 791 -р „Про затвердження плану заходів з
імплементації Директиви Європейського Парламенту та
Ради 2009/28/ЄС”
11. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів
України від 08.09.2016 № 36.1 „Про запровадження
сервісу „Інтерактивна мапа сміттєзвалищ”
12. 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 жовтня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

10 жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

10 жовтня

департамент
адміністрації

10 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 жовтня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

10 жовтня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

10 жовтня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

фінансів

здоров’я

облдерж
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13. Указ Президента України від 24.09.2014 № 744/2014
„Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 28 серпня 2014 року „Про невідкладні
заходи щодо захисту України та зміцнення її
обороноздатності”
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015
№ 407 „Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції та\або у
забезпеченні її проведення і втратили функціональні
можливості нижніх кінцівок”
15. 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”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
№ 196 „Деякі питання державного фонду регіонального
розвитку”

15 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 жовтня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

15 жовтня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015
№ 265 „Про затвердження Державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки”

15 жовтня

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
02.03.2010 № 359-р „Про затвердження плану заходів
щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості
населення”

15 жовтня

відділ з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.07.2016 № 517-р „Про затвердження плану
невідкладних заходів погашення заборгованості із
заробітної плати”
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.05.2017 № 415-р „Про затвердження плану заходів з
реалізації Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2017-2020 роки”
21. Доручення Президента України від 08.04.2011
№ 1-1/637 щодо підвищення ефективності механізмів
забезпечення захисту прав і законних інтересів дитини в
Україні
22. Доручення Президента України від 21.06.2010
№ 1-1/1212 щодо більш ефективної реалізації правових
та організаційних заходів державного сприяння
розвитку інформаційної галузі
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008
№ 935 „Про організацію державного контролю за
ефективним (раціональним) використанням паливноенергетичних ресурсів”
24. Указ Президента України від 23.03.2017 № 75\2017
„Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого
терору-масових політичних репресій 1937-1938 років”
25. Розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 643-р „Деякі
питання державного нагляду (контролю) у сфері
техногенної та пожежної безпеки”
26. Доручення Президента України від 12.11.2013
№ 1-1/2950 щодо забезпечення за участю Генеральної
прокуратури України невідкладних заходів щодо
своєчасної оплати праці працівників і погашення
заборгованості з виплати заробітної плати

15 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 жовтня

департамент
адміністрації

15 жовтня

служба у справах дітей облдерж
адміністрації

15 жовтня

відділ
інформаційної
облдержадміністрації

20 жовтня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

20 жовтня

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління Державної служби України
з
надзвичайних
ситуацій
у
Тернопільській області
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 жовтня

20 жовтня

фінансів

облдерж

діяльності
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27. 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”

25 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

28. 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”
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000
№ 1907 „Про моніторинг стану здоров’я населення,
діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони
здоров’я”

25 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

ЗО жовтня

управління
охорони
облдержадміністрації

ЗО. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015
№ 856 „Про затвердження Порядку та Методики
проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації державної регіональної політики”

1 листопада

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

31. 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 ”

15 жовтня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

32. Розпорядження голови облдержадміністрації від
12.11.2015 року № 698-од „Про затвердження плану
заходів з виконання Державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки”

15 жовтня

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

здоров’я
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33. Доручення голови облдержадміністрації від 18.05.2017
року № 37 „Про працевлаштування випускників
професійно-технічних навчальних закладів 2017 року з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”
34. Розпорядження голови облдержадміністрації від
13.02.2008 року № 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”
35. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 року № 393-од „Про забезпечення житлом
осіб,
які
брали
безпосередню
участь
в
антитерористичній операції та/або у забезпеченні її
проведення”
36. Розпорядження голови облдержадміністрації від
19.12.2016 року № 743-од „Про відзначення в області
75-ї річниці утворення Української Повстанської Армії”
37. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.05.2015 року № 314-од „Про заходи щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників антитерористичної операції”
38. Розпорядження голови облдержадміністрації від
26.04.2017 року № 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”

15 жовтня

управління
освіти
облдержадміністрації

25 жовтня

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

20 жовтня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

1 листопада

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

щомісяця
до 10 числа

щомісяця
до 10 числа

і

науки

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

23

39. Доручення голови облдержадміністрації від 20.10.2014
року № 85 „Щодо соціальної підтримки сімей
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу,
працівників,
які
беруть
участь
в
антитерористичній операції”
40. Розпорядження голови облдержадміністрації від
19.07.2017 року № 420-од „Про організацію проведення
в області операції „Урожай - 2017”
41. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 року № 392-од „Про організацію
моніторингу
соціально-економічних
показників
розвитку області”
42. Розпорядження голови облдержадміністрації від
18.05.2017 року № 284-од „Про забезпечення
експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі
області”
43. Розпорядження голови облдержадміністрації від
30.08.2017 року № 506-од „Про забезпеченість цукрової
галузі сировиною та стан підготовки заводів до сезону
виробництва цукру в 2017 році ”
44. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.02.2016 року № 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”
45. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.06.2017 № 363-од „Про організацію виконання
плану пріоритетних дій Уряду в області на 2017 рік”

щомісяця
до 10 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

щомісяця
до 20 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щомісяця
до 30 числа

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

щомісяця
до ЗО числа

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

щокварталу
до 05 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 05 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

24

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Розпорядження голови облдержадміністрації від
10.02.2017 року № 69-од „Щодо державної реєстрації
права власності на об'єкти державного майна”
Доручення голови облдержадміністрації від 18.12.2014
року № 103 „Про виконання невідкладних заходів щодо
мінімізації дій Російської Федерації з дестабілізації
ситуації в економіці України”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.10.2016 року № 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
16.02.2017 року № 79-од „Про заходи з впровадження в
області Ініціативи „Партнерство „Відкритий уряд”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
19.09.2016 року № 538-од „Про затвердження плану
заходів на 2016-2017 роки з реалізації в області
Стратегії подання бідності”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
2212.2016 року № 755-од „Про заходи щодо наповнення
місцевих бюджетів, економного та раціонального
використання бюджетних коштів, дотримання суворої
бюджетної
дисципліни,
упорядкування
мережі
бюджетних установ, які фінансуватимуться за рахунок
коштів місцевих бюджетів, у 2017 році”
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)”

щокварталу
до 05 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до 10 числа

управління
співробітництва та
облдержадміністрації

Щокварталу
до 10 числа

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

щокварталу
до 10 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент
облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

фінансів

25

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Розпорядження голови облдержадміністрації від
16.02.2012 року № 100-од „Про роботу підприємств
оптової та роздрібної торгівлі”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
21.07.2015 року № 431-од „Про забезпечення
ефективного використання бюджетних коштів та
максимального
досягнення
основної
мети
загальнообласної програми „Ветеран” на 2015-2019
роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
30.12.2016 року № 785-од „Про заходи щодо мінімізації
можливості виникнення конфлікту інтересів осіб,
уповноважених на виконання функції держави, та
врегулювання конфлікту інтересів у разі його
виникнення”
Доручення голови облдержадміністрації від 24.10.2016
року № 87 „Про утворення робочої групи з
врегулювання проблемних питань деревообробної та
суміжних галузей області”
Доручення голови облдержадміністрації від 04.07.2014
року № 57 „Про надання адміністративних послуг
територіальних органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
10.12.2012 року № 1036-од „Про складання,
затвердження та забезпечення ведення реєстрів
суб’єктів природних монополій”
Доручення голови облдержадміністрації від 30.06.2017
року № 49 „Про стан забезпечення земельними
ділянками учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей в області”

щокварталу
до 15 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до 15 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до 20 числа

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

Щокварталу
до 20 числа

Головне управління Держгеокадастру
у Тернопільській області

26

60.

61.

62.

63.

64.

Розпорядження голови облдержадміністрації від
16.01.2017 року № 19-од „Про організацію виконання
обласної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2017-2018 роки”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
31.05.2017 року № 325-од „Про стан ринку праці та
заходи щодо підвищення реальної заробітної плати в
області”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.10.2014 року № 465-од „Про діяльність центрів
надання адміністративних послуг в області”
Доручення голови облдержадміністрації від 27.07.2016
року № 65 „Про заходи щодо забезпечення реалізації
прав та законних інтересів дітей”
Розпорядження голови облдержадміністрації від
11.08.2016 року № 463-од „Про організацію роботи з
профілактики соціального сирітства, розвитку сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування”

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

щокварталу
до 25 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до ЗО числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щокварталу
до 30 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щокварталу
до ЗО числа

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

щокварталу
до 30 числа

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

І.В.ВОНС

