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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
г о л о в и ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ЗІ липня 2019 року

№ 466-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на серпень 2019 року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови І обласної державної адміністрації
від 23 березня 2018 року № 209-од;
1. Затвердити
план роботи
обласної державної
адміністрації
на серпень 2019 року (додається).
2. Кош'роль за виконанням плану роботи покласти на заступників
голови, керівника апарату обласної державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Тимчасово виконувач обов’язків
голови адміністрації

Іван КРИСАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
31.07.2019
466-од
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністранїї на серпень 2019 року
№
з/п

Термін
виконання

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

І. Колегія обласної державної адміністрації
1.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком денним;
1. Про стан реалізації в області Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р.
2. Про стан підготовки закладів освіти області до
організованого початку 2019/2020 навчального року.
3. Про роботу Головного управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській області щодо виконання бюджету,
реалізації державної політики з питань пенсійного
забезпечення

29
серпня

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

управління
ОСВІТИ
і
науки
облдержадміністрації
Головне управління Пенсійного фонду
України в Тернопільській області,
департамент
соціального
захисту
населення
обласної
державної

II. Сесія обласної ради
1.

Засідання сесії Тернопільської обласної ради

та

II
декада

керівництво області

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

2.
о

4.

5.

6.

7.

Відправлення
на
відпочинок
дітей
із
сімей
військовослужбовців Тернопільської області, батьки яких є
учасниками антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил, у Мазовецькому воєводстві Республіці
Польща
XX Міжнародний фестиваль лемківської культури „Дзвони
Лемківщини” в урочищі Бичова Монастириського району
Виїзна виставка до 72-ї річниці депортації українців з
Польщі на ХХ-ому Міжнародному фестивалі лемківської
культури „Дзвони Лемківщини” м. Монастириська
Урочисте відкриття пам’ятника українському військовому,
генерал-майору, начальнику управління бойової та
спеціальної підготовки Головного управління Національної
гвардії України, Герою України Сергію Петровичу
Кульчицькому
Організація відправлення дітей області для оздоровлення та
відпочинку в дитячий оздоровчий заклад „Ромащка” у
с. Нирків Заліщицького району
Зустріч та відправлення для оздоровлення та відпочинку в
дитячий оздоровчий заклад „Лісова пісня” у м. Борщів дітей
пільгових категорій із Херсонської області
Організація відправлення дітей області на оздоровлення та
відпочинок VIII тематичної зміни в український дитячий
центр „Молода Гвардія”

1-13 серпня управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

2-4 серпня
3-4 серпня

міжнародного
фандрайзингу

управління
облдержадміністрації
державний архів області

культури

4 серпня

управління
3 питань
внутріщньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації

5 серпня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

6 серпня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

6 серпня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Заходи в рамках проведення Всеукраїнської прощі для
' родин загиблих військовослужбовців у с. Лішня
Кременецького району
Організація та проведення змістовного дозвілля дітей
пільгових категорій із Херсонської області у Тернопільській
області
Організація відправлення дітей області на оздоровлення та
відпочинок VIII тематичної зміни у молодіжний дитячий
центр „Артек”
Організація відправлення дітей області для оздоровлення та
відпочинку в дитячий оздоровчий заклад „Барвінок” у
с. Мпіанець Зборівського району
Організація відправка дітей області для оздоровлення та
відпочинку в дитячий оздоровчий заклад „Лісовий” у
с. Скоморохи Бучацького району
II Фестиваль трипільської культури „Вертеба” у с. БільчеЗолоте Борщівського району
Районний пісенний фестиваль стрілецької та повстанської
пісні „На хвилях Корси” у с. Конюхи Козівського району
Фестиваль козацької та військово-патріотичної пісні
„Молотківський лелека” у с. Молотків Лановецького району
Фестиваль яскравих вражень „Wow Gorodok Fest” у
м. Заліщики
Музичний фестиваль „InStrum Fest Zalishyky” у м. Заліщики
III Відкритий мистецький фестиваль Байковецької
об’єднаної територіальної громади „Серпневі барви”
Свято замку у с. Нирків Заліщицького району

6-7
серпня
6 - 15
серпня

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

7 серпня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

8 серпня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

10 серпня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

та

молоді

11 серпня

управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

11 серпня
11 серпня
16-25
серпня
17-18
серпня
18 серпня
18 серпня

культури
культури
культури
туризму
туризму
культури
туризму

1

18-19
серпня
21 -23
серпня

управління
облдержадміністрації
управління
співробітництва
та
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

культури

20.

Урочисті заходи до 370-річчя Зборівської битви у м. Зборів

21.

міжнародного
Організація проекту на тему „Дністер - ріка єднання”
фандрайзингу
спільно зі Світовим Конгресом Українських Молодіжних
Організацій
культури
Святковий концерт художніх колективів та солістів 22 серпня
Тернопільської обласної філармонії, присвячений Дню
Незалежності України
культури
Культурно-мистецькі заходи, присвячені 28-й річниці Дню 23-24 серпня управління
облдержадміністрації
Незалежності України та Державного Прапора України
культури
Свято села Скорики „Моє село - окраса України” у 24 серпня управління
облдержадміністрації
с. Скорики Підволочиського району
управління
культури
Таборування та сплав по річці Дністер для представників
Світового конгресу українських молодіжних організацій, 22-24 серпня облдержадміністрації
молодіжних громадських організацій області та України
Фінальні змагання чемпіонату області з пляжного волейболу 24-25 серпня управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
серед чоловічих команд у м. Тернопіль, присвяченому Дню
Незалежності України

22.

23.
24.
25.

26.

25 серпня
Обласний дитячий пісенно-хореографічний фестиваль
„Дивоцвіт” у м. Чортків
голови
Тернопільської
обласної державної 25-26 серпня
28. Кубок
адміністрації з футзалу м. Монастириськ, посвячений Дню
Незалежності України
29. Відкриття етнографічної виставки „Давня Боргцівська 26 серпня
сорочка. Колекція Борщівського обласного краєзнавчого
музею” у Борщівському обласному краєзнавчому музеї
ЗО. Свято замку у с. Сидорів Тусятинського району
28 серпня
1
27.

управління
культури
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
облдержадміністрації

культури

управління
облдержадміністрації

туризму

31.

„Дні поля” у кращих господарствах області

III декада

32.

Науково-методична конференція на тему „Науковометодичний супровід діяльності системи освіти області в
2019/2020 н.р.”
Заходи 3 нагоди відзначення державних та професійних свят:

III декада

33.

День Повітряних Сил Збройних Сил України
Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
День військ зв’язку
День будівельника
День працівників ветеринарної медицини
День пасічника
Преображення Господнє
День Державного Прапора України
День Незалежності України
Успення Пресвятої Богородиці

4
серпня
6
серпня
8
серпня
II
серпня
II
серпня
19
серпня
19
серпня
23
серпня
24
серпня
28
серпня

департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації

відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
відділ мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації
управління капітального будівництва
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації
управління
культури
облдержадміністрації

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

Засідання науково-методичної ради
Нарада з питань проведення в області Міжнародних літніх
змагань з санного спорту „Кубок Бони”

2 серпня
6 серпня

Державний архів області
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

3.
4.

Засідання експертно-перевірної комісії
Нарада гцодо проведення обласних змагань „Найкраща
сільська спортивна громада Тернопільщини”
Проведення засідання обласної комісії з атестації тренерів
(тренерів-викладачів) та присвоєння кваліфікаційної категорії
Нарада
з
питання
стану
освоєння
об’єднаними
територіальними громадами області коштів субвенції
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад
Нарада-семінар з головними спеціалістами районних
управлінь 3 питань дотримання вимог охорони праці, техніки
безпеки та пожежної безпеки при збиранні та збереженні
врожаю 2019 року
Засідання організаційного комітету з підготовки та
відзначення в області 28-ї річниці незалежності України

9,23 серпня
15 серпня

Державний архів області
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
управління
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації

Нарада з питання виконання протокольного рішення Ради у
справах осіб з інвалідністю від 27 червня 2019 року щодо
здійснення моніторингу доступності об’єктів житловогромадського призначення, оприлюднення результатів та
інформування Кабінету Міністрів України

II декада

5.
6.

7.

8.

9.

16 серпня
І декада

II декада

департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

II декада

управління
3 питань
внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації

III декада
10. Нарада з керівниками цукрових заводів щодо забезпечення їх
сировиною у сезон цукроваріння 2019 року
III декада
11. Нарада з питання стану виконання рішення Тернопільської
обласної ради від 04.06.2019 № 1387 щодо оформлення
інвентарних справ, документації із землеустрою, паспортів
об’єктів культурної спадщини державного значення, які
перебувають на балансі управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації
III декада
12. Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній
державній адміністрації
III декада
13. Науково-методична нарада щодо організації освітнього
процесу в початковій школі 2019/2020 н.р.
при
14. Засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при
надходженні
облдержадміністрації
заяв
за
15. Засідання ради підтримки учасників антитерористичної
дорученням
операції при обласній державній адміністрації
голови
облдержадмі
ністрації
16. Засідання комісії по встановленню статусу учасника- за потребою
добровольця антитерористичної операції
при
17. Засідання регіональної комісії з визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших надходженні
документів
категорій громадян

департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
управління
містобудування
та
архітектури
обласної
державної
адміністрації

управління 3 питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

18. Засідання комісії облдержадміністрації з визначення даних
про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження
у 1986-1990 роках

і

за
надходжен
ням
документів
упродовж
місяця

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

департамент
соціального
захисту
19. Засідання обласної міжвідомчої робочої групи з питань
населення облдержадміністрації
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати
протягом
відділ роботи із зверненнями громадян
20. Виїзні дні прийому громадян головою облдержадміністрації і
місяця
апарату облдержадміністрації
його заступниками ( згідно з окремим графіком)
протягом
відділ роботи із зверненнями громадян
лінія”
жителів
області
з
керівництвом
21. „Гаряча
місяця
апарату облдержадміністрації
облдержадміністрації (згідно з окремим графіком)
протягом
департамент економічного розвитку і
регіональної
ради
підприємців
при
22. Засідання
місяця
торгівлі обласної державної адміністрації
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
23. Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
торгівлі обласної державної адміністрації
по мірі
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за необхідності
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
регіонального
розвитку,
щоп’ятниці управління
24. Нарада щодо утримання вулично-дорожньої мережі області
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
по мірі
управління
житлово-комунального
25. Засідання ліцензійних комісій з питань видачі ліцензій на
та
енергозбереження
провадження господарської діяльності з теплопостачання, поступлення господарства
облдержадміністрації
водопостачання
та
водовідведення
суб’єктами
господарювання

V. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування
1.

2.

л

4.

5.

протягом
Надання методичної роботи щодо функціонування ланок
місяця
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Тернопільської області на мирний час і (за окремим
планом)
особливий період у містах районного значення та об’єднаних
територіальних громадах
протягом
Надання консультаційно-методичної допомоги органам
місяця
місцевого
самоврядування
з питань добровільного
об’єднання територіальних громад та приєднання громад до
існуючих об’єднаних територіальних громад
протягом
Надання організаційно-методичної допомоги з виїздами на
місяця
місця щодо підготовки проектів за кошти субвенції 3
державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад
протягом
Надання організаційно-методичної допомоги органам
місяця
місцевого самоврядування з питань розроблення (оновлення)
містобудівної документації та виготовлення проектної
документації на будівництво об'єктів
протягом
Надання методичної роботи щодо функціонування ланок
місяця
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Тернопільської області на мирний час і (за окремим
планом)
особливий період у містах районного значення та об’єднаних
територіальних громад

управління 3 питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

та

управління 3 питань цивільного захисту
населення облдержадміністрації

10

VI. Засідання колегій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших обласних ортанізацін
Засідання
колегії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації з порядком денним:
- діяльності галузі освіти області у 2018/2019 навчальному
році, перспективи її розвитку та завдання на 2019/2020
навчальний рік в контексті впровадження Концепції „Нова
українська школа”_____________________________________
Виїзне засідання колегії управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження облдержадміністрації з
порядком денним;
1. Про стан житлово-комунального господарства Збаразького,
Кременецького, Лановецького, Шумського, Підволочиського
районів та підготовки до опалювального періоду
2019/2020 року.
2. Про роздрібний ринок електричної енергії України:
функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх виконання.
3. Про фінансово-економічний стан підприємств, оплату
споживачів за житлово-комунальні послуги.
4. Про стан розгляду звернень громадян___________________
Виїзне засідання колегії
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації з питань:
- про виконання заходів галузевих програм та забезпечення
медичного обслуговування населення у Збаразькому районі
про звіт керівників закладів охорони здоров’я Збаразького
району щодо стану виконання плану заходів з реалізації
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я
області за 2018 рік та перспективи розвитку у 2019 році______

науки

111 декада

управління
ОСВІТИ
облдержадміністрації

III декада

управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

III декада

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров я

VII. Робота 3 кадрами
1.

Не планується

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

2.

Перевірка
стану
контролю
у
Теребовлянській
райдержадміністрації за здійсненням виконавчими органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади
Проведення в управлінні містобудування та архітектури
облдержадміністрації
моніторингу
впровадження
аудиторських рекомендацій

II декада

структурні підрозділи апарату обласної
державної адміністрації

протягом
місяця

сектор внутрішнього аудиту
державної адміністрації

обласної

IX. Перелік нормативних документів, за якими вимагається подання інформації! органам
влади вищого рівня у серпні 2019 року
№
з/п
1.

Назва документа
Витяг 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
07.08.2013 № 48 пункт 7.3 „Рішення з окремих питань
(щодо забезпечення постійного моніторингу тарифів на
житлово-комунальні послуги)”

Дата
виконання
щотижня

Відповідальний за подання інформації
управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації
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2.

п

Витяг 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
10.04.2019 № 15 пункт 8.6 „Рішення з окремих питань”
(вжити заходів щодо очищення від еміття смуг відведення
автомобільних доріг загального користування державного та
місцевого значення)
Указ Президента України від 11.07.2019 № 513/2019
„Про відзначення 28-ї річниці незалежності України”

щотижня

управління
житлово-комунального
гоеподарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 5 серпня

управління 3 питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
відділ 3 цитань зацобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
відділ 3 питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдержадміністрації

4.

Витяг 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
18.12.2017 № 71 пункт 4.4 „Ріщення з окремих питань” (щодо
порушення правоохоронними органами прав та законних
інтересів підприємців)

до 5 серпня

5.

Витяг 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від
18.04.2018 № 14 пункт 7.5 „Рішення з окремих питань”
(щодо результатів роботи оперативних щтабів для
мобільного реагування на випадки порущень прав
землевласників і землекористувачів)
План організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України від 23.11.2018
№ 2629-УШ „Про Державний бюджет України на 2019 рік”
Витяг 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 14.03.2018 № 9 пункт 7 „Про організаційні заходи щодо
виконання Закону України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту прав
дитини на належне утримання шляхолі вдосконалення
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів”

до 10 серпня

6.

7.

до 10 серпня

до 10 серпня

служба
у
справах
облдержадміністрації

дітей

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018
512 „Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання
при народженні дитини одноразової натуральної допомоги
„пакунок малюка”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013
№ 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання
регіональних
та
місцевих
програм
підвищення
енергоефективності”
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68
“Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до
трьох років „муніципальна няня”
План організації виконання Указу Президента України
від 18.05.2019 286/2019 „Про Стратегію національнопатріотичного виховання"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.09.1999
Ко 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
3
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”

до 10 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 10 серпня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації

до 10 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 12 серпня

управління
сім’ї
облдержадміністрації

до 15 серпня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 15 серпня

управління
житлово-комунального
господарства та енергозбереження
облдержадміністрації

до 15 серпня

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

до 15 серпня

та

молоді
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16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 J^'^ 552
„Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на
1дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші
ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих
групових будинків”
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016
№ 517-р „Про затвердження плану невідкладних заходів
шодо погашення заборгованості із заробітної плати”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877
„Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році
субвенції 3 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”
19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2003
№ 779-р „Деякі питання оцінювання роботи центральних і
місцевих органів виконавчої влади щодо залучення
інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного
клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної
діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів”

до 15 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 15 серпня

служба
у
справах
облдержадміністрації

до 15 серпня

управління
співробітництва
та
облдержадміністрації

дітей

міжнародного
фандрайзингу

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 Л'« 119
„Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, а також членів їх сімей”
21. Витяг 3 протоколу заеідання Кабінету Міністрів України
від 19.12.2012 Ко 97 п.6 „Про стан виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ, які фінансуються з
місцевих бюджетів”
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018
№ 113 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 16.09.2015 №726”
23. Доручення Президента України від 22.04.2011 № 1-1/768
про 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)
24. Витяг 3 протоколу засідання Кабінету Міністрів України
від 27.03.2019 Ко 13 пункт 6.1 „Ріщення з окремих питань
(проаналізувати матеріально-технічний стан стадіонів)”
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1029
„Деякі питання удосконалення системи моніторингу та
оцінки результативності реалізації державної регіональної
політики”

до 25 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 серпня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

до 25 серпня

управління регіонального розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього
господарства облдержадміністрації
відділ взаємодії із засобами масової
інформації облдержадміністрації

до 25 серпня

до 27 серпня

управління фізичної культури
спорту облдержадміністрації

до 25 серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

та

16

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931
„Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії
регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації,
а також проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації зазначених Стратегії і плану заходів”_____________
Керівник апарату адміністрації

до ЗО серпня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

Віталій СІКІРИНСЬКИИ

