ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р ОВ П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ЗІ жовтня 2017 року

м. Тернопіль

№ 690-од

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

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
З І .10.2017 № 690-од
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на листопад 2017 року

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації

Е

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:

29
листопада

1) про стан безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до
об’єктів фізичного оточення в області;

управління
містобудування
та
архітектури, департамент соціального
захисту населення облдержадміністрації

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
та
райдержадміністраціях за період роботи з червня по листопад
2017 року;
3) про стан розрахунків споживачів області за використані
енергоносії

відділ
контролю
облдержадміністрації

апарату

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

2

II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

керівництво області

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1. Заходи з нагоди 99-ї річниці проголошення Західно -

Української Народної Республіки

1-2
листопада

2. Організація та проведення Всеукраїнського фестивалю
“Кришталевий жайвір”
3. Організація відправки дітей в Молодіжний дитячий центр
“Артек”

3-5
листопада
12
листопада

4. Організація відправки дітей в Молодіжний дитячий центр
“Молода гвардія”
5. Обласний семінар відповідальних за реалізацію обласної
програми впровадження Української Хартії вільної
людини в навчальних закладах
6 . Проведення в області VIII Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Т.Г.Шевченка
приурочені
84-м
роковинам
Голодомору
7. Заходи
1932-1933 років в Україні та вшануванню пам’яті жертв
голодоморів та політичних репресій

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

та

молоді

13
листопада

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

14
листопада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

18
листопада

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

27- 29
листопада

управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

з
21
листопада

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

8. Участь у підготовці та проведенні заходів у зв’язку з 4-ою
річницею революції Гідності в Україні та вшанування пам’яті
героїв Небесної сотні
9. Організація та проведення реколекцій для християнської
молоді на тему: “Християнська сім’я - основа українського
народу ”( с. Зарваниця Теребовлянського району)
10. Організація та проведення табору - семінару: “Бандерівська
школа” (м. Микулинці Теребовлянського району)

2 4 -2 6
листопада

відділ сім’ї та молоді облдержадміністрації

11. Участь представників області у 25-й Міжнародній
Варшавській туристичній виставці „ТТ \УАК8А^ - 2017”

23-25
листопада

відділ туризму облдержадміністрації

1
листопада

управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та виявлення
корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації
управління
регіонального розвитку,
інфраструктури та дорожнього транспорту
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління культури облдержадміністрації

2 4 -2 6
листопада

12. Заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят:
День проголошення
Республіки

Західно

-

Української

Народної

День інженерних військ

3
листопада

День залізничника

4
листопада

День працівників соціальної сфери

5
листопада
9
листопада
9
листопада
10
листопада

День української писемності та мови
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народної творчості
Всесвітній день молоді

відділ сім'ї та молоді облдержадміністрації

4

День працівників радіо, телебачення та зв’язку
Міжнародний день студента
День працівників сільського господарства
Всесвітній день телебачення
День Гідності та Свободи
День пам’яті жертв голодомору

16 .
листопада
17
листопада
19
листопада
21
листопада
21
листопада
25
листопада

відділ взаємодії з засобами масової
інформації облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
відділ взаємодії з засобами масової
інформації облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої політики,
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

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

Забезпечення візиту представника області з метою участі у
програмі навчального курсу з питань ефективного
державного управління у м. Сінгапур (Республіка Сінгапур)
2. Робоча зустріч з координатором Проекту “Підвищення
інвестиційної
привабливості
України
та
конкурентоспроможності
регіонів”
і
представником
Міністерства розвитку Республіки Польща щодо обговорення
реалізації заходів даного Проекту в частині створення мережі
Центрів підтримки підприємництва в Тернопільській області
3. Засідання робочої групи з питань транскордонного
співробітництва за участю представників Підкарпатського
воєводства
1.

6-10
листопада
7
листопада

8-9
листопада

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

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

5

4. Організація семінару на тему: „Енергоефективне партнерство
щодо енергоменеджменту”

10 .
листопада

5. Забезпечення презентації області у Другому українському
форумі Шовкового шляху (КНР) у м. Києві

16
листопада

Забезпечення візиту офіційної делегації області в місто
Шеньчжень КНР з метою участі у 19-тому китайському
високотехнічному ярмарку
Організація зустрічі бізнесових кіл області з представниками
німецького Товариства з міжнародного співробітництва 012
ОтЬН щодо можливості стажування менеджерів експортно та імпортно-орієнтованих підприємств шляхом проведення
бізнес-сесій у Федеративній Республіці Німеччині
Організація візиту Надзвичайного та Повноважного Посла
Японії в Україні пана Сігекі Сумі з метою участі у Днях
Японської культури на Тернопільщині
Семінар на тему: „Надання соціальних послуг особам з
інвалідністю”
Семінар з питання забезпечення реалізації державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Засідання громадської ради при облдержадміністрації

16-21
листопада

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12. Засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

21-22
листопада

22-24
листопада
23
листопада
II декада
II декада

II декада

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

управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
Тернопільський
обласний
центр
зайнятості
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

6

управління з питань цивільного захисту
III
13. Засідання регіональної комісії з питань техногеннонаселення облдержадміністрації
декада
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
при
робочої групи щодо розподілу субвенцій з
14. 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
15. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
надходженні населення облдержадміністрації
облдержадміністрації
заяв
соціального
захисту
16. Засідання ради учасників антитерористичної операції при при потребі департамент
населення облдержадміністрації
облдержадміністрації
соціального
захисту
17. Засідання комісії по встановленню статусу учасника- при потребі департамент
населення облдержадміністрації
добровольця антитерористичної операції
протягом
департамент економічного розвитку і
регіональної
ради
підприємців
при
18. Засідання
торгівлі облдержадміністрації
місяця по
облдержадміністрації
мірі
необхідності
департамент економічного розвитку і
протягом
19. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
торгівлі облдержадміністрації
місяця по
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
мірі
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
необхідності
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
відділ роботи із зверненнями громадян
протягом
20. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
апарату облдержадміністрації
місяця
його заступниками (згідно з окремим графіком)
відділ роботи із зверненнями громадян
протягом
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
21. „Гаряча
апарату облдержадміністрації
місяця
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
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V. Засідання колегій департаментів, управлінь облдержадміністрації, інших обласних організацій
1.

2.

Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про основні засади формування бюджету на 2018 рік;
2) про виконання програми щодо реалізації проекту
Європейської інсультної організації Е80 „Ініціатива „Ап§е1з”
в Україні по наданню допомоги хворим з інсультами;
3) про хід виконання наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 02.04.2014 № 236 „Про затвердження та
впровадження
медико-технологічних
документів
зі
стандартизації медичної допомоги при дисплазії та раку
шийки матки”
Засідання колегії управління цивільного захисту населення
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки виконання плану дій за пріоритетними
напрямками з питань цивільного захисту населення і
територій області у III кварталі 2017 року та основні завдання
на IV квартал 2017 року;
2) про підготовку органів управління цивільного захисту
області до виконання завдань за призначенням в осінньозимовий період 2017/2018 року

зо

листопада

III
декада

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

управління цивільного захисту населення
облдержадміністрації

VII. Робота з кадрами
1.

Навчання працівників апарату облдержадміністрації

15
листопада

Боне І.В., відділ управління персоналом
апарату облдержадміністрації
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2.

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

Навчання в Тернопільському регіональному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом).:
- секретарів сільських, селищних та міських рад;
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад;
працівників
підрозділів
з
питань
економіки
райдержадміністрацій,
управління
міжнародного
співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення;
- працівників центрів надання адміністративних послуг;
новопризначених
працівників
органів
місцевого
самоврядування;
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
- працівників департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації, економічних підрозділів з питань
економіки райдержадміністрацій та виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення;
- старост, сільських, селищних та міських голів;
- начальників відділів персоніфікованого обліку управлінь
соціального захисту населення райдержадміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення;

1
листопада
6-10
листопада
9
листопада

10
листопада
13-17
листопада
15
листопада
17
листопада

20-24
листопада
22
листопада
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- спеціалістів з питань соціальної роботи об’єднаних
територіальних громад області;
- новопризначених працівників органів державної влади;
- працівників служб управління персоналом структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
апаратів
райдержадміністрацій, працівників відділу кадрової роботи
апарату облдержадміністрації та виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення

23
листопада
28
листопада
29
листопада

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

Вивчення стану діяльності сектору внутрішнього аудиту
обласної державної адміністрації

III
декада

2.

Вивчення стану діяльності
державної адміністрації

районної

III
декада

3.

Перевірка
служб
у справах дітей
Бережанської,
Гусятинської, Підгаєцької райдержадміністрації з метою
аналізу стану соціально-правового захисту дітей
Проведення внутрішнього фінансового аудиту в управлінні
містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації стосовно оцінки діяльності установи щодо
законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності,
правильності ведення бухгалтерського обліку, з охопленням
діяльності за 2016 рік та 9 місяців 2017 року

III
декада

4.

Тернопільської

протягом
місяця

організаційний відділ спільно з іншими
структурними
підрозділами
апарату
облдержадміністрації
організаційний відділ спільно з іншими
структурними
підрозділами
апарату
облдержадміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації
сектор
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту
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VII. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформацій органам
влади вищого рівня у листопаді 2017 року

№
з/п

Назва документа

1.

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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.09.1999
№ 926-р “Про подолання напруженості на вітчизняному
ринку паливно-енергетичних
ресурсів і своєчасне
запобігання виникненню кризових ситуацій”
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”
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 свою діяльність у сфері
протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств)

2.

3.

4.

Дата
виконання
10
листопада

Відповідальний за подання інформації
департамент
облдержадміністрації

фінансів

15
листопада

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

15
листопада

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

10
листопада

відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
апарату
роботи
облдержадміністрації
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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”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
6.
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-VII “Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення”
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2016
№ 10-р “Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції”
11. 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”
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148
“Деякі питання здійснення патронату над дитиною”
5.

25 .
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щотижня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

10
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15
листопада

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

зо

листопада

10
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10
листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
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13. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
“Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р “Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”
15. 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”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 714
„Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для будівництва
футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України”
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”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268
“Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010
№ 359-р “Про затвердження плану заходів щодо детінізацїї
доходів та відносин у сфері зайнятості населення”
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1907
“Про моніторинг стану здоров’я населення, діяльності та
ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я”

15 .
листопада
15
листопада

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

5
листопада

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

5 листопада

управління фізичної культури
спорту облдежадміністрації

15 листопада

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

15 листопада

та

15 листопада

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

30 листопада

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я
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21. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 935
“Про організацію державного контролю за ефективним
(раціональним)
використанням
паливно-енергетичних
ресурсів”
22. 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”
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1045
“Про затвердження Порядку проведення щорічного
оцінювання фізичної підготовленості населення України”
24. 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”
25. 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”
26. 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”

20 .
листопада

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

25
листопада

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

1
грудня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

1
грудня

управління
освіти
облдержадміністрації

і

науки

24
листопада

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

15
листопада

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Головне територіальне
управління
юстиції у Тернопільській області

зо

листопада

міжнародного
фандрайзингу
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27. Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
11.10.2017 № 59.8.1 ,,8.Рішення з окремих питань (щодо
структурних підрозділів з питань екології а також молоді та
спорту)”
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115
“Про затвердження Державної цільової соціальної програми
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”
29. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017
№ 526-р „Про Національну стратегію реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки
та план заходів з реалізації її І етапу”
ЗО. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684
„Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного
віку та учнів”
31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017
№ 643-р „Деякі питання державного нагляду (контролю) у
сфері техногенної та пожежної безпеки”
32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017
№ 716-р „Про вилучення та передачу земельної ділянки в
оренду із зміною її цільового призначення”
33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017
№ 743-р „Про затвердження плану дій щодо реалізації
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки”

Заступник голови
обласної державної адміністрації

15 .
листопада

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації

5
листопада

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації

5
листопада

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

1 листопада

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

20
листопада

управління Державної служби України
з
надзвичайних
ситуацій
у
Тернопільській області
Головне управління Держгеокадастру у
Тернопільській області

11
листопада
18 листопада

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

Ю.З.ЮРИК

та

молоді

