Т Е Р Н О П ІЛ Ь С Ь К А ОБЛАСНА Д Е Р Ж А В Н А А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д Е Р Ж А В Н О Ї А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЇ

від

28 лютого 2018 року

м. Тернопіль

№ І48-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на березень 2018 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 березень 2018 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

28.02.2018 То І48-од
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на березень 2018 року
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
•

Е

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним:
1) про стан виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 29 листопада 2017 року № 783-од
“Про розвиток системи охорони здоров’я в сільській
місцевості Тернопільської області”;
2) про стан виконання зобов’язань Територіальної угоди про
регулювання соціально-економічних і трудових відносин в
Тернопільській області на 2017-2018 роки у 2017 році;

3) про проведення робіт із ремонту та експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального користування

29
березня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

департамент
соціального
захисту
населення
спільно
з
іншими
структурними
підрозділами
облдержадміністрації та Тернопільською
обласною радою професійних спілок
управління
регіонального
розвитку
інфраструктури
та
дорожнього
господарства
облдержадміністрації
спільно з Службою автомобільних доріг в
області

II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

II
декада

керівництво області

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

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Творчий звіт мистецьких колективів Заліщицького району,
присвячений
204-й
річниці
від
дня
народження
Т.Г.Шевченка
Культурно-мистецькі заходи з нагоди 204-ї річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка
Військово-патріотичний вишкіл „Сміливим будь”
Організація оздоровчих змін та відпочинку дітей в
українському дитячому центрі „Молода гвардія”
Організація оздоровчих змін та відпочинку дітей в
молодіжно дитячому центрі „АРТЕК” Пуща Водиця
Вечір поетичного настрою „Джерело поезії — краса”
(зустріч з тернопільською поетесою Уляною Галич) до
Всесвітнього дня поезії
Мистецький вечір „Українська пісня в еміграції. Квітка
Цісик” (з нагоди 65-річчя від дня народження співачки та
10-річчя з часу заснування у м. Львові проекту „Незабутня
Квітка”)
III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів-членів
обласного відділення
М АН У країни (м.Київ)

9 березня

управління
облдержадміністрації

культури

9 березня

управління
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
облдержадміністрації
відділ
сім’ї
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

культури

10 березня
13 березня
14 березня
21 березня

21 березня

II
декада

та

молоді

та

молоді

та

молоді
культури

управління
облдержадміністрації

управління
освіти
облдержадміністрації

культури

і

науки

9.
10.

Всеукраїнська науково-практична конференція „Українська
Хартія вільної людини в дії”
Заходи з нагоди відзначення державних та професійних
свят:
Міжнародний день жінок і миру
День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 р.)
День українського добровольця

Всесвітній день прав споживача
День працівників податкової та митної справи України
День працівників житлово-комунального господарства і
побутового обслуговування населення
Всесвітній день поезії
Всесвітній день водних ресурсів
Всесвітній день метеорології
Всеукраїнський
туберкульоз

день

боротьби

із

захворюванням

на

II
декада

управління
освіти
облдержадміністрації

8
березня
9
березня
14
березня

управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
з
питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
екології
та
природних
ресурсів облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

15
березня
18
березня
18
березня
21
березня
22
березня
23
березня
24
березня

і

науки

День Служби безпеки України

25
березня

День Національної гвардії України

26
березня

Міжнародний день театру

27
березня

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

IV. Засідання комісій, оргкомітетів, обласні наради, семінари за участю голови і заступників голови облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
1 березня
регіональної
ради
підприємців
при
1. Засідання
торгівлі облдержадміністрації
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
2 березня
2. Відкриття Тернопільського регіонального Бізнес-інкубатора
торгівлі облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
13 березня
3. Семінар щодо роботи в системі „Р Я 0 2 0 Я Я 0 ”
торгівлі облдержадміністрації
відділ туризму облдержадміністрації
14-15
4. Представлення туристичного потенціалу Тернопільської
березня
області на XI Економічному форумі „Європа- Україна”
м. Жешув, Республіка Польща
управління
освіти
і
науки
27-29
5. Обласний етап ХУІІ Всеукраїнського конкурсу „Земля-наш
облдержадміністрації
березня
спільний дім”
відділ туризму облдержадміністрації
28-30
6 . Представлення туристичного потенціалу Тернопільської
березня
області на Міжнародній туристичній виставці „УкраїнаПодорожі та туризм/ІЛТТ-2018” (м. Київ)
управління з питань внутрішньої політики,
І декада
7. Засідання громадської ради при облдержадміністрації
релігій
та
національностей
облдержадміністрації

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати
Нарада з питання підготовлення інформації про діяльність
об’єднаних територіальних громад Тернопільської області у
2017 році
Засідання
Громадської ради при управлінні екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
Нарада з питання розроблення Програми забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського
призначення на 2018-2022 роки
Засідання круглого столу з питань підведення підсумків
діяльності підприємств агропромислового комплексу області
за І квартал 2018 року
Нарада з питання заходів для розгляду проектів, що будуть
фінансуватися за кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам об’єднаних територіальних громад на
інфраструктурні проекти
Засідання регіональної ради з питань розвитку професійної
освіти
Засідання комісії з питань контролю за розрахунками за
спожиті енергоносії
Наради щодо утримання вулично-дорожньої мережі області

І декада

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

І декада

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

II декада

управління
екології
та
природних
ресурсів облдержадміністрації
управління
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

II декада

захисту

та

III декада

департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

III декада

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

III декада

управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

III декада
щовівторка

та

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

протягом
місяця

при
18. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
надходженні
облдержадміністрації
заяв
19. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної при потребі
операції при обласній державній адміністрації
20. Засідання комісії по встановленню статусу учасника- при потребі
добровольця антитерористичної операції
21. Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної при потребі
ради
22. Засідання комісії для підготовки висновку щодо доцільності при потребі
надання дозволів на право користування пільгами з
оподаткування
23. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

при потребі

управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
. дорожнього
господарства облдержадміністрації
департамент
соціального
населення облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

департамент економічного розвитку
торгівлі облдержадміністрації

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

Не планується

захисту

і

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

1.

2.

Засідання
колегії департаменту
соціального
захисту
населення облдержадміністрації з порядком денним:
1) про підсумки роботи системи соціального захисту
населення області у 2017 році;
2) про роботу із зверненнями громадян в у 2017 році;
3) про стан виконавської дисципліни в департаменті
соціального захисту населення облдержадміністрації
Засідання
колегії
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про соціально-правовий захист дітей за підсумками
2017року;
2) про роботу центру соціально-психологічної реабілітації
дітей служби у справах дітей облдержадміністрації у
2017році;
3) про ведення електронного обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах (формування
Єдиної
інформаційно-аналітичної системи „Діти”);
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

22 березня

І декада

департамент
соціального
населення облдержадміністрації

служба
у
справах
облдержадміністрації

захисту

дітей

3.

4.

Засідання
колегії
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження облдержадміністрації з
порядком денним:
- про підсумки роботи житлово-комунального господарства у
І кварталі 2018 року
Засідання
колегії
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації з порядком денним:
1) про виконання заходів галузевих програм та забезпечення
медичного обслуговування населення у Борщівському районі;
2) звіт керівників закладів охорони здоров’я первинної
медико-санітарної допомоги щодо стану виконання плану
заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи
охорони здоров’я області за 2017 - 2018 роки

II декада

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

II декада

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

•

VII. Робота з кадрами
1.

Апаратні навчання

12
березня

Навчання
в
Тернопільському
регіональному
центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій (за окремим
планом):
- спеціалістів сільських, селищних та міських рад, рад
об’єднаних територіальних громад із земельних питань;
- старост, сільських, селищних та міських голів;
- бухгалтерів сільських, селищних та міських рад;

1 березня
5 березня
6 березня

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

- працівників (начальників відділів, секторів та головних
спеціалістів) районних державних адміністрацій, обласної
державної адміністрації та виконавчих комітетів міських рад,
міст обласного значення відповідальних за мобілізаційну та
режимно-секретну роботу;
- працівників Головного управління статистики в області на
тему: „Запобігання та протидія корупції в органах державної
влади”;
- працівників, відповідальних за ведення діловодства у
структурних підрозділах обласної державної адміністрації;
- новопризначених спеціалістів відділів освіти районних
державних адміністрацій, управлінь освіти Бережанської,
Кременецької та Чортківської міських рад, рад об’єднаних
територіальних громад;
- працівників відділів (секторів) з питань сім’ї, молоді та
спорту районних державних адміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад, міст обласного значення, рад
об’єднаних територіальних громад;
- працівників управління Державної міграційної служби
України в області з питань запобігання проявам корупції в
органах державної влади;
- юрисконсультів, спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій області;
- головних економістів управлінь агропромислового розвитку
районних державних адміністрацій;
- спеціалістів, відповідальних за організацію роботи із
зверненнями громадян в районних державних адміністраціях;

12 березня

13 березня

14 березня
15 березня
•

19-23
березня

19 березня

21 березня
26-30
березня
27 березня

- працівників Тернопільської обласної ради
на тему:
„Запобігання та протидія корупції стосовно заходів
фінансового
контролю,
впровадження
електронного
врядування”;

28 березня

- керівників, головних спеціалістів кадрових служб, головних
спеціалістів-юрисконсультів управлінь соціального захисту
населення районних державних адміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад, міст обласного значення

29 березня

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

1.

Проведення внутрішнього фінансового аудиту в департаменті
економічного розвитку і торгівлі обласної державної
адміністрації стосовно оцінки діяльності установи щодо
законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності,
правильності ведення бухгалтерського обліку, з охопленням
діяльності за 2017 рік - перший квартал 2018 року

протягом
місяця

відділ
внутрішнього
облдержадміністрації

аудиту

2.

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

II декада

структурні
підрозділи
облдержадміністрації

апарату

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації! органам
влади вищого рівня у березні 2018 року
№
з/п

Назва документа

1.

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”
Витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 18.12.2017 № 71 п.4.4 „Рішення з окремих питань” щодо
порушення правоохоронними органами прав та законних
інтересів підприємців

2.

3.

4.

5.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 554
„Про
затвердження
Державної
програми
розвитку
транскордонного співробітництва”
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
житлово-комунальні послуги)”
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”

Дата
виконання
5 березня

5 березня

5 березня

щотижня

10 березня

Відповідальний за подання інформації
управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
відділ з питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу
облдержадміністрації
управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент
облдержадміністрації

фінансів

6

.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

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”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2016
№ 10-р „Про затвердження плану міжвідомчих заходів з
адаптації до мирного життя учасників антитерористичної
операції”
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148
„Деякі питання здійснення патронату над дитиною”
План організації підготовки проектів, актів необхідних для
забезпечення Закону України від 07.12.17 №2246-УІП
„Про Державний бюджет України на 2018 рік”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 536
„Про затвердження Порядку організації і проведення
тренінгів для державних службовців, які займають посади
державної служби категорії “А”
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”
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”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196
„Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239
„Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”

10 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдержадміністрації

10 березня

•

10 березня

відділ управління персоналом апарату
облдержадміністрації

15 березня

управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

15 березня

управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

15 березня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації

15 березня

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877
„Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію
малих
групових будинків, будинків підтриманого проживання,
будівництво/придбання житла для дитячих будинків
сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
виготовлення проектно-кошторисної документації”
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
щодо погашення заборгованості із заробітної плати”
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011
№ 1039-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції
розвитку
кримінальної
юстиції
щодо
неповнолітніх в Україні”
18. Указ Президента України від 15.01.2018 № 33/2018
„Про звільнення в запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових призовів та чергові
призови громадян України на строкову військову службу у
2018 році”
19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017
№ 574-р „Про затвердження плану заходів із вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті
Героїв Небесної Сотні до 2020 року”
20. 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014
№ 791-р „Про затвердження плану заходів з імплементації
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС”

15 березня

служба
у
справах
облдержадміністрації

15 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 березня

служба
у
справах
облдержадміністрації

15 березня

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

15 березня

20 березня

дітей

дітей

управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження
облдержадміністрації

21. 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”
22. 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”
23. 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”
24. 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”
25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018
№ 109-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції вдосконалення інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік”
26. 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”

25 березня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

25 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
•

25 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 березня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

ЗО березня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

міжнародного
фандрайзингу

27. 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”
28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016
№ 271-р „Про затвердження Національного плану дій щодо
боротьби з деградацією земель та опустелюванням”
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007
№ 1333 „Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі
досягнення молоді у розбудові України”
ЗО. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017
№ 489-р „Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції розвитку сільських територій”
31. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856
„Про затвердження Порядку та Методики проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації державної
регіональної політики”
32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
№ 619-р „Про затвердження Концепції соціальної адаптації
осіб з розумовою відсталістю”
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003
№
1433 „Про затвердження Порядку використання
комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”

30 березня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

та

31 березня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
та

молоді

1 квітня

відділ
сім’ї
облдержадміністрації

молоді

1 квітня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

1 квітня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

1 квітня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

1 квітня

відділ
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення облдержадміністрації

34. 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 засобах
масової інформації щодо погашення заборгованості із
зарплати
35. 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
36. Доручення Президента України від 22.04.2011 № 1-1/768
щодо вжиття заходів щодо пооб’єктного розподілу
передбачених Законом України „Про Державний бюджет
України на 2011 рік” субвенцій із держбюджету місцевим
бюджетам; подати пропозиції щодо будівництва нових
міжнародних пунктів пропуску через державний кордон між
Україною та Республікою Польща для автомобільного
сполучення; щодо ефективних форм залучення громадськості
до підготовки регіональних програм економічного і
соціального розвитку
37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017
№ 831-р „Питання управління державними закладами
професійної професійно-технічної освіти, підпорядкованими
Міністерству освіти і науки”

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

5 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 березня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 березня

відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

1 квітня

управління
освіти
облдержадміністрації
_____________

А

і

науки

_____________________________

І.В.ВОНС

